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বিষয় 

সচীপত্র 

প্রথম বিষ্লাবী গৃহযুদ্ধের যুগ 

চীনা সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ ( মার্চ, ১৯২৬ ) 

হুনানে কষক-আন্দোলনের তদস্ত রিপোর্ট (মার্চ, ১৯২৭ ) 

কৃষক সমস্যার গুরুত্ 

সংগঠিত হোন ! 

স্বানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকেরা নিপাত যাক ! 
কৃষক সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা চাই ! 

£এটা ভয়হ্কর 1” অথবা “এটা চমত্কার !, 

তথাকথিত “বাড়াবাড়ি'র প্রশ্ন 

তথাকথিত 'ইতর লোকে আন্দোলন' 

বিপ্রবের অগ্রবাহিনী 

চোদ্দটি মহান কীতি 

৯ | 

| 

৩। 

৫ | 

৬ 

৮ | 

৯ । 

১৩০। 

কৃষক সমিতির মধ্যে কষকদের সংগঠিত করা 

রাজনৈতিকতাৰে ভূম্বামীর্দেরকে আঘাত করা 

ভূম্বামীদেরকে অর্থ নৈতিকভাবে আঘাত কর 
স্থানীয় উত্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সামস্ততান্ত্রিক 
শাসন উচ্ছেদ করাত এবং তুয়ান ধ্বংস কর! 
ভূম্বামীর্দের সশস্খ শক্তির উচ্ছেদ এবং কষকদের সশস্ত 
শক্তির প্রতিষ্ঠা 
জেলার ম্যাজিষ্রেট ও তার সাকরেদদের রাজনৈতিক 

ক্ষমতার উচ্ছেদ 

কোৌলিক মন্দির-..আধিপত্যের উচ্ছেদ 
রাজনৈতিক প্রচারের প্রসার 

কৃষকদের নিষেধাজ। আরোপ 

ডাকাতি নিমৃ'লীকরণ 

খপ 

২৩০ 

২০০ 

৩১ 

€& ১ 

৫ 

৫৪ 

৫৬ 

৭. 

৬ণ 



বিষয় 

৯১। অত্যধিক করের বিলোপসাধন 

১২। শিক্ষার জন্য আন্দোলন 

১৩। সমবায় আন্দোলন 

১৪ | ব্রাস্তা নির্মাণ ও বাঁধ মেরামত 

ত্বিভীয় বিপ্লৰী গৃহযুদ্ধের যুগ 

চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিকে থাকতে পারে ? 
১ দেশের ভেতরকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
২। চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ও 

টিকে থাকাঁর কারণ 

৩। ছুনান-কিয়াংসী সীমান্তে স্বাধীন এলাকা 

এবং আগস্টের পরাজয় 

৪। নুনান, ক্ধপে এবং কিয়াংসী প্রর্দেশে হুনাঁন- 

কিয়াংসী সীমান্তের ম্বাধীন এলাকার ভূমিকা 
৫। অর্থনৈতিক সমস্ত 
৬। সামরিক ঘাটির সমস্যা 

চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম ( নভেম্বর ২৫,১৯২৮) 

হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে শ্বাধীন এলাকা এবং আগস্টের 

পরাজয় 

স্বাধীন এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি 

সামরিক প্রশ্ন | 

ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্ন 

রাজনৈতিক ক্ষমতীর গ্রন্থ 

পার্টিসংগঠনের প্র্থ 
বিপ্লবের চরিত্রের প্রস্থ 

আমাদের স্বাধীন এলাকার স্থান নির্বাচনের প্রশ্থ 

পার্টির ভিতরক"র ভূল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পরকে 
( ডিসেম্বর, ১৯২৯) 

নিছক সামরিক দৃর্টিকোণ সম্পর্কে 
উগ্র-গণতন্ত্ব সম্পকে 

৪ € ভর 

৭১ 

৮১ 

৮১ 

৮৭ 

৮৫ 

৮৬৮৮ 

৮৮ 

৮৯ 

৯৪ 

১৩৬ 

১৩৭ 

১৪৩ 



বিষয় পৃষ্ঠা 

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা উপেক্ষা করার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে লগ 
নিরস্কুশ সমানাধিকারবাদ সম্পকে ২১৪২ 

আত্মমুখিনতাবাদ সম্পর্কে ০১৪ 

ব্যক্তিত্বাতস্তরাবাদ সম্পকে +-. ১৪৫ 

ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীর্দের মতাদর্শ সম্পর্কে তত ১৪৭ 
অন্ধ ক্রিয়াবাদদের অবশেষ সম্পর্কে 1 ০০১৪৮ 

একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল হ্গ্টি করতে পারে (জানুয়ারী ৫, ১৯৩০ ) ... ১৫১ 

অর্থনৈতিক কাজে মনোযোগ দিন ( আগস্ট ২০১ ১৯৩৩ ) ২২১৬৭ 

কীভাবে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করতে 
হয় ( অক্টোবর, ১৯৩৩ ) রর * 

১। জমিদার পর ১৭৩৬ 

২। ধনী কৃষক টি ১৭৭ 

৩। মধ্য কৃষক ১৭৭ 

৪। গরীব কৃষক ১৭৮ 

৫। শ্রমিক রঃ ১৭৮ 

আমাদের রাজনৈতিক নীতি টির ২৩, ১৯৩৪) ক. মুড 

জনসাধারণের জীবনযাত্রার যতু নিন, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ 

দিন (জানুয়ারী ২৭, ১৯৩৪ ) | *** ১৮৭ 

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকোশল সম্পর্কে 
(ডিসেম্বর ২৭, ১৯৩৫) * ০. ১৯৪ 

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য ২১৯৪ 
জাতীয় যুক্তক্রণ্ট ২ ২০৫ 
গণ-গরজা তন্ত্র চি ২১৩ 

আমমর্জাতিক সমর্থন ২০,২১৫ 

ভীনের*িপ্রবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা (ডিসেম্বর, ১৯৩৬) রী ২৩ 

প্রথম অধ্যায়ঃ কীভাবে যুদ্ধের পর্যালোচন। কর! যায় '*. ২৩০ 
১। যুদ্ধের নিয়ম বিকাশশীল নি হি 

২।. যুদ্ধের উদ্দেশ্ত হুচ্ছে যুদ্ধের বিলোপসাধন “ ২৩৪ 

৩। রণনীতি হচ্ছে যুদ্ধের পামগ্রিক নিয়মের পর্যালোচনা ... ২৩৫ 

৪। গুরুত্বপূর্ণ বিষস্ধ হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ ২০ ২৩৯ 



বিষয় 

দ্বিতীয় অধ্যায় ই চীনের কমিউনিস্ট পাটি ও চীনের 

বিপ্রবী যুদ্ধ 

তৃতীয় অধ্যায় ঃ চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট 
১। বিষয়টির গ্ররুত্থ 

২। চীনের বিপ্রবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কি কি? 
৩। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত আমাদের রণনীতি ও. 

রণকীশল 
চতুর্থ অধ্যায় ঃ 'পরিঝেষ্টন ও দমন" অভিযান ও এর বিরুদ্ধে 

পাণ্ট। আক্রমণ-_চীনের গৃহযুদ্ধের প্রধান রূপ 

পঞ্চম অধ্যাক্স 2 রণনীতিগত প্রতিরক্ষা 

১। সক্রিয় প্রতিরক্ষা ও নিক্ছিয় প্রতিরক্ষা 
২। “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 

সংগ্রামের প্রস্ততি 

৩। রব্ণনীত্গত পশ্চাদপঙ্রণ 

৪। রণনীতিগত পাণ্ট1! আক্রমণ 

€। পাণ্টা আক্রমণ শুরু করা 
৬। চৈম্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করা 

৭। চলমান যুদ্ধ 

৮। ক্র নিষ্পত্তির যুদ্ধ 

৯। নিষুলীকরণের যুদ্ধ 
চিয়াং কাই-শেকের বিবাতি সম্পর্কে বক্তব্য (ডিসেম্বর ২৮, ১৯৩৬) 

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট, 
পার্টির কর্তব্যসমূহ ( মে ৩, ১৯৩৭) 
চীনের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ছন্ঘসমূহের বিকাশের 

বমান ভর 

গণত্জর ও শ্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 

নেতৃত্ব দেওয়ায় আমাদের দায়িত্ব 

জাপ-বরোধী জাতীয় যুক্তফ্রপ্টের. জন্ত কোটি কোটি 

জনগণের সমাবেশ ঘটাও (মে ৭, ১৯৩৭) 

শাত্ির প্রশ্ন 

২৪৫ 

২৪৯ 

২৪৯ 

৫১ 

৫৪ 

১ 

৬২ 

২৬২ 

২৬৭ 

২দ্শে 

৩২১ 

৩৩৫ 

৩৪৬, 

৩৪৬ 

৩৫৩ 

৩৫৮ 

৩৭৫ 

৩৭৫ 



“বিষয় পষ্ঠ। 

গপতঙ্খ্রের প্রশ্ন রা ৩৭1৮ 

বিপ্রবের ভবিষ্যৎ ৮০০ ৩৮১ 

কর্মীদের প্র্থ ৮০০ ৩৮২ 

পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের প্রশ্ন ২০১ ৩৮৩ 
সম্মেলনে এবং সমগ্র পার্টিতে এঁক্য ২৮৩৮৩ 

াপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের জন্ত কোটি কোটি 

জনগণের সমাবেশ ঘটাও ৃ ১১০ ৩৮৪ 

প্রয়োগ সম্পকে 2 ৩৮৮ 

জ্ঞান ও প্রয়োগের মধ্যে, জানা ও করার মধ্যে 

সম্পক প্রসঙ্গে (জুলাই, ১৯৩৭ ) ১৮ ৩৮৮ 

নব সম্পর্কে ( আগস্ট, ১৯৩৭ ) নিত ভি 
১। ছুই বিশ্বদৃ্টিভঙ্গী রি ৪০৮ 

২। ভ্বদ্বের সর্জনীনতা ০ ৪১৩ 

৩। ছন্দের বিশিষ্টতা রী ৪১৭ 

৪। প্রধান হন্ঘ এবং কোন ছন্দের প্রধান দিক *** 9৩, 

৫ | দ্বন্দের দিকগুলোর অভিম্নতা ও সংগ্রা্ *** ৪৩৭ 

৬। দ্বন্দে বৈৰিতার স্থান | ২৪8৫ 

»। উপনংহার ১০8৪৭ 



প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ 



॥ চীন্ন প্রত্নজ্ে আহ্মাদেন এপ্রস্চাশ্পিত কম্েক্ি গ্রন্থ ॥ 

লি শীন তিয়েন-এর উজ্জ্বল লাল তারা 

লি চিয়াও-এর জাগরিত দেশ 

ডি. জি. এস্-এর সমাজতম্ত্রের পথে চীনের জয়যাত্রা 
নাগাজুপ-এর চীনের জনম্বাস্থা ও আকুপাংচার 
চীনের একাদশ জাতীয় কংগ্রেসের দলিল 
মাও সে-তুঙের কবিতা' 
অনুবাদক ২ সুদর্শন রায়চৌধুরী ৰ 

চীন ভিয়েতনাম বিরোধ প্রসঙ্গে চীন ও ভিয়েতনাম 
হো! কান চি-র আধুনিক চীন বিপ্লষের ইতিহাস ' 



চীনা সমাজের শ্রেণী-বিঙ্গেষণ 
(মার্চ ১৯২৬) 

কারা আমাদের শত্রু ? কারাই বা আমাদের বন্ধু? এটাই হুল বিপ্লবের 

প্রথষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । চীনের অতীতের সমস্ত বিপ্লবের সংগ্রামগুলো কেন এত 
অল্প সাফল্য অর্জন করেছে, তার মুল কারণ হচ্ছে, প্ররুত শক্রদের আক্রমণ 

করার জন্ত প্রকৃত বন্ধুদের এঁক্যবদ্ধ করতে না পারা । বিপ্রবী পার্টি হচ্ছে জন- 
সাধারণের পথপ্রদর্শক ; বিপ্লবী পার্টি যখন তাদের ভ্রাস্ত পথে চালিত করে, তখন 

কোন বিপ্রবই সার্থক হতে পারে না। আমাদের বিপ্রবকে আমরা ভ্রাস্ত পথে 
চালিত করব না এবং অবশ্যই সফল হব, এ বিষয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য 

আমাদের প্রকৃত শক্রদদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্য প্রকৃত বন্ধুদের এক্যবন্ধ করতে 

মনোযোগী হতে হবে। প্রকৃত শত্রুদের ও প্ররুত বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের 
জন্য চীন! সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থ নৈতিক অবস্থ| এবং বিপ্রবের প্রতি 

তাদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ অবশ্ঠই আমাদের করতে হবে । 

চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা কি রকম ? 

জমিদারশ্রঞেনী ও মুগসুদ্দিত্রেণী ।৯ অর্থ নৈতিক ক্ষেন্ত্রে পশ্চাৎপদ আধা- 
সস্লস্ল 

কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৯২৬ সালের মা মাসে। সে সময়ে 

পার্টির ভেতরে যে দু'ধরনের বিচ্যুতি ছিল, তার বিরোধিতা করার জন্যই তিনি এই প্রবন্ধটি 
লিখেছিলেন। তৎকালে পাটির ভেতরকার প্রথম বিচ্যতির প্রবক্তা ছিল ছেন তু-সিউ। 

এর কেবলমাত্র কুওমিনতাঙের সঙ্গে সহযোগিতা করতেই মনোযোগ দিয়েছিল এবং 

কৃষকদেরকে ভুলে গিয়েছিল-_এটা ছিল দক্ষিণপস্থী সুবিধাবাদ। দ্বিতীয় বিচ্যুতির প্রবন্ত1 ছিল 
চাং কুও-থাও। এরা কেবলমাত্র শ্রমিক-আন্দোলনের উপরই মনোযোগ দিয়েছিল এবং তারাও 

ভুলে গিয়েছিল কৃষকদেরকে-_-এট! ছিল “বামপন্থী” স্ববিধাবাদ । বিপ্লবের শক্তির অপর্য্যপ্ততা 
সম্বন্ধে উভয় সুবিধাবাদী বিচ্যুতির সমর্থকরাই সচেতন ছিল । কিন্তু উভয়ের কেউই জানত না যে, 
কোথায় শক্তির সন্ধান কর! যায় এবং কোথার় ব্যাপক মিত্রবাহিনী পাঁওয়। যায় । কমরেড মাও 

সে-তুঙ দেখিয়েছিলেন যে, কৃষকরাই হচ্ছে চীনের সর্বহারা শ্রেণীর ব্যাপকতম ও সবচেয়ে দৃঢ় 

মিত্রবাহিনী। এইভাবে তিনি চীন বিপ্লবের সবচেয়ে প্রধান মিত্রবাহিনীর সমস্তার মীমাংসা 

করেছেন। অধিকন্ত, তিনি আগে থেকে লক্ষ্য করেছিলেন ষে, তৎকালীন জাতীয় বুজোয়ার। 

ঘিধাগ্রস্ত শ্রেণী এবং বিপ্লবের উত্তাল জোক্ারে তা বিভক্ত হয়ে পড়বে, এর দক্ষিণপন্থী অংশ 

সাত্রাজ্যবাদের পক্ষে যাবে । ১৯২৭ সালের ঘটনাবলী থেকেই এট! প্রমাণিত হয়েছে । 
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শপনিবেশিক চীনে জমিদারশ্রেণী ও মুতনুদ্দিশ্রেণী পুরোপুরিভাবেই আস্তর্জাতিক 
বুর্জোয়াদের লেজুড় এবং নিজেদের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য সাম্রাজ্যবার্দের 

উপর' নির্ভরশীল । এই শ্রেণীগুলি চীনের সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ এবং সর্বাপেক্ষা 

প্রতিক্রিয়াশীল উত্পাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে এবং চীনের উৎপার্দন- 

শক্তির বিকাশকে বাধ। দেয়। তাদের অস্তিত্ব চীন! বিপ্লবের উদ্দেশ থেকে 

সম্পূর্ণ অংগতিহীন। বিশেষ করে, বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ মুতস্থদি শ্রেণী 

দর্বদাই সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ নেয় এবং তারাই হচ্ছে চরম প্রতিবিপ্রবী চক্র । 

তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণ হল ন্লাষ্ট্রবাদদীগোহ্টী২ এবং কুওমিনতাঙের 
দ্বক্ষিণপন্থীগে।ঠী | 

মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণী । এই শ্রেণী চীনের শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী 
উৎ্পাঁদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে। মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী বলতে প্রধানত: 
জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকেই৩ বুঝায় । চীন] বিপ্লবের প্রতি তার! দ্বম্বের মনোভাব 

পোষণ করে। যখন তারা বিদেশী পুঁজির আঘাতে এবং যুদ্ধবাজদের 

অত্যাচারে হন্ত্রণাবোধ করে, তখনই তার বিপ্লবের প্রয়েেজনীয়তাকে উপলদ্ধি 

করে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রশ্রয় দেয়। 
কিন্তু যখনই হ্বদেশে সর্বহীরাশ্রেণী সাহসের সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে-বিপ্রৰে 

অংশগ্রহণ করছে এবং বিদেশেও আস্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী সক্রিয় সমর্থন দান 

করছে এবং যখন তারা অন্থতব করে যে, তাদের শ্রেণীর পক্ষে বৃহ বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর স্তরে উন্নতি হবার আশা বিপদ।পন্ধ হয়ে পড়েছে, তখনই তারা বিপ্রৰ 

সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে । রাজনৈত্তিক ক্ষেত্রে তারা একটি মাজ্র শ্রেণীর-__ 

জাতীয় বুর্জোয় শ্রেণীর শাসনাধীনে ব্বাষ্্র গঠনের পক্ষপাতী । নিজেকে তাই 
চি-থাওয়ের৪ খাটি শিষ্য বলে জাহির করত এমন একজন পিকিংয়ের ছেল 

পাও পত্িকাতে লিখেছিল, “সাআজ্যবাদকে নিপাত করার জন্য তোমার বা 
হাত তোল এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে নিপাত করার জন্য তোমার ভান হাতি 

তোল ।” এই দু'টি কথাই এই শ্রেণীর ছন্বপূর্ণ ও আশংকাপূর্ণ অবস্থাকে স্পষ্ট 

করে তোলে। তারা শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ অন্ছসারে কুওমিনতাঙের 

জনকল্যাণের নীতির ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে, তারা রাশিয়ার সঙ্গে 

কুওমিনতাঙের মৈত্রীত্স এবং কুওমিনতাঙে কমিউনিস্ট৬ ও বামপন্থীদের গ্রহণ 
করার বিরোধিতা করে। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রচেষ্টা অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়।দের 

শাসনাধীনে রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা একেবারেই অসাধ্য কারণ বর্তমান ছুনিয়ার 
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পরিস্থিতি হল বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী ছুটি বৃহৎ শির চূড়াস্ত সংগ্রামের 
পরিস্থিতি । এই ছু'টি বৃহৎ শক্তি ছু'টি বৃহত্ পতাক। উত্তোলন করেছে : একটি 

হুল বিপ্লবের লাল ' পতাকা-_এটাকে তৃতীয় আন্তর্জাতিক উধ্রণ তুলে ধরছে, যা 
সার ছুনিয়ার স্মন্ত নিপীড়িত শ্রেণীগুলোকে তার পতাকার তলে সমবেত 

হতে আহ্বান জানাচ্ছে ; অপরটি হল প্রতিবিপ্লবের শ্বেত পতাকা _-এটাঁকে 
জাতিপুঞ ভধ্বেণতুলে ধরছে, যা বিশ্বের সমস্ত প্রতিবিপ্রবীদেরকে তার পতাকার 
তলে সমবেত হতে আহ্বান জানাচ্ছে । মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলে! অনিবার্ধভাবেই 
ত্রুত বিভক্ত হবে, এক অংশ বামে হেলে বিপ্লবী গোষঠীতে যোগ দেবে এবং অন্য 

অংশ দক্ষিণে হেলে প্রভিবিপ্রবী গোষ্ঠীতে যোগ দেবে, তাদের "্বতগ্র' থাঁকার 
'কোন সম্ভাবনা নেই। তাই, চীনের মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী যে “ম্বত্্ 
বিপ্লবের ধারণা পোষণ করে যাতে তারা প্রধান ভূমিকা নেবে, তা নিছক 
কল্পনা মাজ্র। 

:- €পটি-বুর্জোয়াশ্রেণী। উদাহরণস্বরূপ, মালিক-কুষক?, মাপিক-হস্তশিল্পী, 
নিষ্নস্তরের বুদ্ধিজীবী-_ছাত্রস্মাজ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, 
নিরস্তরের সরকারী কর্মচারী, ক্ষুদে কেরান', ক্ষ্দে উকিল এবং ক্ষুদে ব্যবসায়ী 

ইত্যার্দি সবাই এই শ্রেণীর অন্ততু'ক্ত । এই শ্রেনীর লোকসংখ্যা ও তার শ্রেণী- 

চরিত্রের দিক থেকে এর প্রতি গভীর মনোযোগ উচিত । মালিক-কৃষক 

ও মালিক-হস্তশিল্পী উভয়েই ক্ষুদে উত্পাদনের অর্থনীতিতে নিযুক্ত । এই 
পেটি-বুর্জোয়।দের অন্তভূক্ত বিভিন্ন স্তর যদিও একই পেটি-বুর্জোয়া অর্থনৈতিক 

অবস্থায় থাকে, তবুও তারা তিনটি ভিন্ন শাখায় বিভক্ত ৷ প্রথম শাখায় পড়ে 

তারা যাদের কিছু উদ্ধত্ত অর্থ ওখাস্ত আছে, অর্থাৎ যারা শারীরিক অথবা 
মানসিক শ্রম ছারা নিজেদের ভরপৌষণের জন্য প্রতি বছর যতটুকু প্রয়ে'জন 

তার অধিক উপার্জন করে। এই ধরনের লোকের ধনী হতে অত্যন্ত 

আগ্রহশীল এবং মার্শাল চাঁওয়েরদ একাস্ত অনুগত পুজারী, বিপুল অর্থ 

সঞ্চয়ের ব্যাপারে মোহ না থাকলেও মাঝারি বুর্জোয়। স্তরে উন্নীত হতে একা 
সর্বদাই অত্যন্ত ইচ্ছুক। লোকের নিকট সম্মান পায় এমন ক্ষুদে টাকাওয়ালাকে 

দেখে প্রায়শঃই তাদ্দের মুখ দিয়ে লালা ঝরে। এই ধরনের লোক ভীরু, 
তারা সরকারী অফিপারকে ভয় করে এবং ৰিপ্লবকেও একটু তয় করে। যেহেতু 
এদের অর্থনৈতিক অবস্থা মাঝারি বুর্জোক়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার অত্যন্ত 
কাছাকাছি, তাই এরা মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রচারকে থুবই বিশ্বাস করে 
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এবং বিপ্লবের প্রতি সন্দেহের মনোভাব পোষণ করে। পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে 

এ অংশ সংখ্যালঘু এবং এরা দক্ষিণপন্থী। দ্বিতীয় শাখা তারা যারা অর্থ- 

নৈতিক দ্দিক দিয়ে মোটামু্টভাবে নিজেদের ভরণপোষণ করতে পারে । এই 

শাখার লোক প্রধম শাখার লোকদের থেকে অনেক ভিন্ন । তারাও ধনী হতে 

চায়, কিন্তু মার্শাল চাঁও কোনমতেই তাদের ধনী হতে দেয় না । তদুপরি 

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ, সামস্ত-জমিদীর ও বৃহৎ মুত্যদির 

বুর্জোয়াদ্দের ছারা উৎপীড়িত ও শোঁধিত হয়ে তার! অন্থুভব করে ঘে, ছুনিয়া 

এখন আর আগের মতো! নেই । তারা অনুভব করে যে, কেবলমাত্র পূর্বের 

মতো সমান পরিশ্রম করলে আজ বেঁচে থাকার মতো উপার্জন করতে পারবে 

না। কাজের সময় বাড়িয়ে গ্াতিদিন খুব তে!রে উঠে ধেরীতে ফিরে ও পেশার 

প্রতি দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়েই কেবল জীবিকা নির্বাহ করাযায়। তাদের 

মুখে এখন গালাগাল ) বিদেশীদের “বিদেশী শয়তান» যুদ্ধবাজদের “দ্য সর্দার' 

এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের 'হৃদয়হীন ধনী” বলে গালাগালি 

করে। সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আন্দেলেন সম্পর্কে এরা শুধু সন্দেহ 

করে যে, এটা সফল হবে কিনা (কারণ বিদেশী ও যুদ্ধবাজদের অতি 

শক্তিশালী মনে হতো), তারা আন্দোলনে যোগদানের ঝুকি নিতে চায় না 

এবং নিরপেক্ষ মনোভাব পেষণ করে, কিন্তু কখনে। বিপ্লবের বিরোধিতা করে 

না। এই শাখায় লোকসংখ্যা খুবই বেশি, পেটি-বুর্জোয়াদের প্রায় অর্ধেক । 

তৃতীয় শাখায় রয়েছে তার যাঁদের জীবনযাত্রার ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটছে । এই 

শাখার লোক অনেকেই পূর্ধে হয়তো! কোন অবস্থাপন্ন পরিবাবতুক্ত ছিল, কিন্ত 

ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থায় উপনীত হচ্ছে ঘে, শুধু কোনমতে জীবিকা! নির্বাহে 

সক্ষম এবং তাদের জীবনযাত্রার ক্রমশঃই আরও অবনতি হচ্ছে। প্রতি 

বছরের শেষে তারা যখন একবার হিসাব-নিকাশ করে, তখন আৎকে উঠে 

বলে, হায়! আবার লৌকসান ! কারণ এ ধরনের লোকেরা অতীতে স্থদিনের 

মধ্যে জীবনযাপন করেছে, কিন্তু পরে বছর বছর তাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে” 

তাদের খণ ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীবনও ক্রমশ: শোচনীয় হচ্ছে, তাই 

তারা “ভবিষ্তাতের কথা চিস্তা করে ভয়ে কেঁপে ওঠে 1” এ ধরনের লোক মানসিক 

যন্ত্রণায় ভোগে বেশি, কারণ তাদের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এমন একটা! 

বৈপরীত্যের তুলন। রয়েছে । বিপ্লবী আন্দোলনে এ ধরনের লোক বেশ গুরুত্ব- 

পূর্ণ, তার্দের সংখ্যাও কম নয় এবং এরাই পেটি-বুর্জোক্লার বামপন্থী অংশ। 
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পেটি-বুর্জোয়ার উপরোক্ত তিনটি শাখাই শ্বাভাবিক সময়ে বিপ্লবের প্রতি তিন্ন 
মনোভাব পোঁষণ করে, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ যখন বিপ্পবী উত্তাল জোয়ার 
বৃদ্ধি পায়, বিজয়ের আলো চোখে পড়ে তখন শুধু পেটি-বুর্জোয়াদের বামপন্থা 
নয়, মধ্যপন্থী অংশও বিপ্লবে যৌগদান করতে পারে, এমনকি সর্ধহারাশ্রেণী ও 

পেটি-বুর্জোয়াদের বামপন্থীদের বিরাট ধৈপ্রবিক শোতে ভেসে দক্ষিণপন্থীরাও 

বিপ্লবের সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। ১৯২৫ সালের ৩০শে মে-র আন্দোলন৯ এবং 

বিভিন্ন স্থানের কুষক-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তের নিভূ'লতা 
প্রমাণিত হয় । 

আধা-সর্বহারাশ্রেণী। এখানে আধা-সর্বহারা বলতে পাঁচ রকমের 
লোক বুঝায় £ (১) আধামালিক-কষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য১০, (২) 

গরীব কৃষক» (৩) ক্ষুদে হস্তশিল্পীঃ (৪) দৌকান-কর্মচারী১৯৯, এবং (৪) 

ফেরিওয়ালা । আধামালিক-কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও গরীব কৃষক হচ্ছে 

গ্রামাঞ্চলের এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারী ॥ কৃষক সমশন্ত] প্রধানতঃ তাদেরই 

সমন্তা । আধামালিক-কৃষক, গরীব কৃষক «ক্ষুদে হস্তশিল্লীরা যে অর্থনীতিতে 

নিধুক্ত; তা হচ্ছে আরও ক্ষুদ্রাকারের ক্ষুদে উত্পাদনের অর্থনীতি । আধামাঁলিক- 

কৃষকদের বিপুন্প সংখ্যাধিক্য ও গরীব কৃষক উভয়েই যদ্দিও আঁধা-সর্বহারাশ্রেণীর 
অস্তভুক্ত, তবুও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্দিক থেকে তাদেরকে উচ্চ, মধ্যম ও নিয় 

এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে । আধামালিক-রুষক- এদের 
জীবন মালিক-কষ্কর্দের অপেক্ষা কষ্টকর, কারণ প্রতি বছরই তাদের খাগ্শশ্তের 

প্রায় অর্ধেক ঘাটতি পড়ে এবং এই ঘাটতি পুরণ জন্য তারা অন্ঠের থেকে 

জমি বর্গা নিতে বাধ্য হয়, অথবা নিজেদের শ্রমশক্তি আংশিকভাবে বিক্রি 
করতে বাধ্য হয়, অথবা ছোটখাট ব্যবসায় চালিয়ে যেতে বাধ্য হয় । বসস্তের 

শেষে এবং গ্রীষ্মের প্রথমে শঙ্তাঁদি যখন কাচা থাকে এবং পুরাঁনে। মজুত শশ্যও 

নিঃশেষ হয়ে যাঁয় তখন তাঁরা অন্তের থেকে চড় সুদে টাক! ধার করে এবং চড়া 

দামে শল্য কেনে । তাদের অবস্থা শ্বভাবতঃই যারা মালিক-কষক-যাদের 

অপরের সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই-_তার্দের থেকে কষ্টকর, কিন্তু গরীব 

কৃষকদের থেকে উৎকৃষ্ঠতর । কারণ গরীব কৃষকদের নিজস্ব কোন জমি নেই, 
সারা বছর পরের জমি চাঁষ করে তার শুধু অর্ধেক অথবা অর্ধেকেরও কম ফসল 
পায়ঃ কিন্তু আধামালিক-কৃষক বর্গা-নেওয়া জমি থেকে যদিও অর্ধেক বা 

অর্ধেকেরও কম ফসল পায়, তবু তাঁদের নিজস্ব জমির সবটুকু ফসলই তারা 
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পায়। ম্থতরাং আধামালিক-কৃষকেরা মালিক-ক্লুধক্দের থেকে অধিক 
বিপ্লবী, কিন্তু গরীব কৃষকর্দের থেকে কম বিপ্লবী । গরীব কৃষক হচ্ছে 

গ্রামাঞ্চলের বর্গাচাধী এবং জমিদারদের ছারা শোধষিত। তাদের অর্থ 

নৈতিক অবস্থা]! অনুসারে তাদের আবার ছু” অংশে ভাগ কর! যায়। এক 

অংশের গরীব কৃষকদের কাছে অপেক্ষাকৃতভাবে পর্যাপ্ত কবি-যস্্পাতি ও 

কিছু মূলধন আছে। এ ধরনের কৃষকের। তার্দের বাধিক শ্রমের ফলের অর্ধেকটা 
পেতে পারে । ঘাটতি পুরণের জন্য তারা পার্শফলল চাষ করে, মাছ বা 

চিংড়ি ধরে, মুরগী বা শূকর পোষে, অথব! নিজেদের শ্রমশক্তি আংশিকভাবে 
বিক্রিকরে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করে এবং এইভাবে তারা ছুঃখকষ্ট ও 

অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে বছরটা কাটিয়ে দেবার আশ! পোষণ করে। 

অতএব, তাদের জীবনযাত্রা আঁধামালিক-কৃষকর্দের অপেক্ষা কষ্টসাধ্য কিন্ত 

অন্য অংশের গরীব কৃষকদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর । তার? আধামালিক- 

কৃষকদের থেকে অধিক বিপ্রবী, পু্নীন্ত অন্ত অংশের গরীব কৃষকদের থেকে কম 

বিপ্রবী । অন্ত অংশের গরীব কৃষকদের কথা বলতে গেলে, তাদের না আছে 

যথেই্ট পরিমাণে কৃষি-যন্ত্রপাতি, না আছে মূলধন; তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত সার 
নেই, তাদের জমিতে কম ফসল ফলে এবং খাজনা দেবার পর তাদের কাছে 

প্রায় কিছুই থাকে না, স্ৃতরাং আঁংশিকভাৰে শ্রমশক্তি বিক্রি করার আরও 
বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অজন্মার বছরে তারা আত্মীয়ন্জন ও বন্ধুবান্ধবর্দের 

কাছে করুণভাবে ভিক্ষা চায়, চার-পাঁচ দিন কাটাবার জন্য কয়েক মণ বা কয়েক 

সের খাছাশন্য ধার করে, এইভাবে ষাঁড়ের পিঠের বোঝার মতো তাদের খণ 

স্ূপীকত হতে থাকে । কৃষকদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে মন্দ অবস্থার, এবং 
বিপ্রবী প্রচারকে অতি সহজেই গ্রহণ করে। ক্ষুদে হস্তশিল্পীদেরকে আধা- 
সর্বহারাশ্রেণী বলা হয়, কারণ তাদের যদ্দিও উৎপাদনের কিছু সহজ উপকরণ 

আশে, এবং ব্বতন্ত্র পেশা রয়েছে, তবুও তাঁর] প্রায়শঃই আংশিকভাবে শ্রমশক্তি 
বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থা প্রায় গ্রামাঞ্চলের গরীব 
ক্ষকদের মতোই । তাদের সংসার খরচের ভারি বোঝা, উপার্জন ও জীব্ন। 

নির্বাহের ব্যয়ের ব্যবধান এবং প্রতিনিয়ত দারিব্র্ের জালা ও বেকারত্বের 

আশংকার দিক থেকে গরীব রুষকদের সংগে তাদের মোটামুটি সাদৃশ্ত আছে । 

দোৌকান-কর্মচারীরা হচ্ছে ভাড়াটে কর্মী, নিজেদের সামান্য বেতন দিয়েই 
তাদের পরিবারের খরচ চালাতে হয়, যদিও প্রতি বছরই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, 
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তবুও তাদের বেতন সাধারণতঃ ৰেশ কয়েক বছর পর একবার মাত্র বাড়ে। 

আপনি যদি কখনো তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করেন, তাহলে তখনি তারা 
নিজেদের অন্তহীন ছুখ-দুর্দশার কথা শোনাতে থাকবে । তাদ্ধের অবস্থা! গরীব 

কৃষক ও ক্ষুদে হস্তশিল্পীদের থেকে বেশি আলাদ। নয়; বিপ্লবী প্রচারকে তার! 

অতি সহজেই গ্রহণ করে। ফেব্িওয়ালার। পণ্/ব্রব্য কাধের বাঁকেই ব্হন 
করুক কিংব! রাস্তার পাশে ছোট দোকান খুলেই বিক্রয় করুক, তাদের মুলধন 

কিন্ত অল্প এবং উপাদ্রিত অর্থও কম, এতে তাদের খাওয়া-পরার খরচ কুলায় 
না। তাদের অবস্থা গরীব কষকদের থেকে বেশি আলাদা নয় । তাঁই তাদেরও 

গরীব কৃষকদের মতো বিপ্রবের প্রয়োজন হয়, য! বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন 

করবে। 

সর্বহারাশ্রেণী। চীনের আধুনিক শিল্প-সর্বহারার সংখ্যা প্রায় বিশ 
লক্ষ । চীন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাঞ্পদ্দ দেশ বলে এদের সংখ্যাও বেশি নয় । 

এই আনুমানিক বিশ লক্ষ শিল্প-শ্রমিক প্রধানতঃ পাঁচটি শিল্পে নিযুক্ত-_ 
রেলওয়ে, খনিজ, নৌ-পরিবহন, বস্ত্রশিল্প এবং জাহাজ তৈরী । তাদের মধ্যে 

বিরাট সংখ্যক লোক বিদেশী পুঁজির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দাসত্ব শংখলে 
আবন্ধ। শিল্প-সর্বহারাশ্রেণী যদিও সংখ্যার অধিক নয়, তবুও তার! চীনের 

নতুন উৎপাদন-শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে; আধুনিক চীনের তারাই সর্বাপেক্ষা 
প্রগতিশীল শ্রেণী এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিচালক শক্তি । বিগত চার 

বছবেের ধর্মঘটী আন্দোলনগ্লোতে, যেমন নাঁবিক-ধর্মঘট১২, রেলওয়ে ধর্মঘট ১৩, 

খাইলুয়ান ও চিয়াওচুওয়ের কয়ল। খনির ধর্মঘট১৪, শামিয়েন ধর্মঘট ১৫ এবং 

৩৫শে মের আন্দোলনের পর সাংহাই ও হংকংয়ের বিরাট ধর্মঘটে১৬ এরা যে 

শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তার প্রতি তাকালেই আমরা চান বিপ্লবে শিল্প- 

সর্বহারাশ্রেণীর অবস্থানের গুরুত্বটা বুঝতে পারব। কেন তারা এই ভূমিক। 

দখল করে আছে, তার প্রথম কারণ হুচ্ছে তাঁরা কেন্দ্রীভূত। অন্য কোন 
অংশের লোকই তাঁদের মতো! এত কেন্দ্রীভূত নয় । দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, 
তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়মানের । উৎপাদনের উপকরণ থেকে তারা 

বঞ্চিত, নিজেদের হাঁত ছু'টি ছাড়া তাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই, ধনী হবার 
কোন আঁশ! তার্দের নেই এবং পাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ ও বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের 
সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্টুর ব্যবহার করে, স্কতরাং তার] লড়াই করতে বিশেষ সক্ষম । 

শহরের কুলিদের শক্তিও মনোযোগ দেবার যোগ্য । তাদের অধিকাংশই 

২৩ 



বন্দরের মুটে-মজুবর এবং রিক্সাওয়ালা; মেথর এবং ব্রাস্তার ঝাঁডুর্দীরও তাদের 
অন্তভূক্ত। নিজেদের হাত ছু”টি ছাঁড়া এদের অন্য কোন সম্বল নেই, তাদের 

অর্থনৈতিক অবস্থা শিল্প-শ্রমিকদের মতোই, কিন্ত শিল্প-শ্রমিকদের অপেক্ষা 

এর! কম কেন্দ্রীভূত এবং উৎপাদন ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ । 

চীনে আধুনিক পুঁজিবাদী কৃষীকার্য এখনে! খুব কম। গ্রাম্য সর্বহারা শ্রেণী 
বলতে বার্ষিক, মাসিক অথবা দৈনিক চুক্তির ক্ষেত-মজুরদেরই বোঝায় । এই 
ধরনের ক্ষেত-মজুরদের কাছে শুধু যে জমি এবং কৃষি-যস্ত্রপাতিই নেই তা নয়, 

এমনকি তার্দের কোন মূলধনও নেই, তার! শুধু নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি 

করেই বেচে থাকতে পারে । তাদের কাজের সময় এত দীর্ঘ বেতন এত 

কম, শ্রমের অবস্থ। এত শোচনীয় এবং কাঁজ এত নিরাপত্তাহীন যে, অন্য সকল 

শ্রমিকদের তুলনায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ । গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের 

লোকেরাই সবচেয়ে অধিক কষ্টভোগ করছে এবং কৃষক-আন্দোলনে এদের স্থান 

গরীব কষকদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ । 

এ ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক ভবঘুরে সর্বহারা, অর্থাৎ ভূমিহার! 

কৃষক এবং কাজে নিযুক্তির সমস্ত স্থযোগ থেকে বঞ্চিত হস্তশিত্ত-শ্রমিক ৷ মানব- 
সমাজে তার! সবচেয়ে দুঃস্থ । দেশের বিতিন্ন স্থানেই তাদের গুপ্চ সংগঠন 

আছে, যেমন ফুকিয়েন ও কোয়াংতুডে “ত্রিগুণাত্া সমিতি» হুনান, হুপে, 

কুইচৌ ও সেছুয়ানে 'ভ্রাতৃসংঘ”, আননুই, হোনান ও শানতুঙে “বৃহৎ তরবারি 
সংঘ, চিলি১৭ ও তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশে “যুক্তিবাদী জীবন সংঘ” এবং সাংহাই 
ও অন্যান্য স্থানে “সবুজ সংঘ১৯৮। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে 

এগুলে। ছিল তাদের পারস্পরিক সহায়ক সংগঠন । এই সমস্ত লোককে কি 

করে পরিচালিত করা যায় তা চীনের অন্যতম কঠিন সমস্তা। তারা 
নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করতে খুব সক্ষম, কিন্ত তাদের ধ্বংসাত্মক ঝৌোকও আছে, 
নিভূ'ল নেতৃত্ব দিলে এর! একটি বিপ্রবী শক্তিতে পরিণত হতে পারে । 

উপরের আলোচনা থেকে হৃম্প্ট যে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজশে 

লিপ্ত সমস্ত যুদ্ধবাঁজ, আমলা, মুৎসদ্দিশ্রেণী, বড় জমিরদারশ্রেণী এবং তাদের 
উপর নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশই হল আমাদের শক্র। 

শিল্প-সর্বহারা শ্রেণীই হল আমাদের বিপ্লবের পরিচালক শক্তি। সমস্ত আধা- 
সর্বহারাশ্রেণী এবং পেটি-বুর্জোয়ারাই আমাদের নিকটতম বন্ধু। দোছুল্যমান 

মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থীরা আমাদের শক্রু এবং বামপস্থীরা আমাদের 
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মিত্র হতে পারে-_কিন্তু আমাদের সর্বদাই আমাদের সতর্ক থাকতে হুবে যাঁতে তার' 

আমাদের কর্মীদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে । 

টীক1 
১। মুল অর্থে দুৎস্থদ্দি মানে বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থার চীনা ম্যনেজার 

বা প্রধান কর্মচারী । মুসদ্দিরা ছিল ৰিদেশী অথনৈতিক স্বার্থের বিশ্বস্ত সেবা 

দাস, এবং এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সাঁআজ্যবাদ ও বিদেশ পুঁজির সঙ্গে । 

২। ব্রাষ্ট্ীবাদ্--এখানে তৎকালীন মুষ্টিমেয় ফ্যাসিবাদী নির্লজ্জ রাজনীতি- 

ব্দিদ্বের কথা উল্লেথ করণ হয়েছে, যারা চীনের রাষ্ট্রবাদী যুব সংঘ গঠন করেছিল, 

পরে যার নামকরণ কর হয়েছিল চীনা খুব পার্ট । ক্ষমতাসীন বিভিন্ন প্রতি- 

ক্রিয়াশীল চক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তারা কমিউনিস্ট 

পাটির এবং সোভিয়েত ইউনিয়নেয় বিরোধিতা করাটাকে নিজেদের প্রতিবিপ্রবী 

পেশা করেছিল । 

৩। জাতীয় বুজৌয়াদের ভূমিক। সম্পর্কে শিস্তৃাততর আলোচনার জন্য 

মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবজীর ২য় খণ্ডে চীন বিপ্রব ও চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি” শীর্ষক প্রবন্ধের ২য় অধ্যায়, ৪থ অংশ দ্রষ্টব্য । 

৪। তাই চি-থাও যুবাবন্থাতেই কুওমিনতাডে ধেগ দিয়েছিল এবং চিয়াং 

কাঁই-শেকের অংশীদার হয়ে স্টক-এক্সচেঞ্জে চোবাবাজ!রী করত। ১৯২৫ 

পাপে সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর» মে কমিউনিস্টবিরোধী উস্কানিত্র কাজে 

নি হয় এবং ১৯২৭ সালে চিয়াঁং কাই-শেকের প্রাতিবিপ্রবী কুযুদেতা চালানোর 

জন্য মতাদর্শগত দিক দিয়ে প্রস্ততি করেছিল । দীর্ঘকাল পধন্ত প্রতিবিপ্ররী কাজে 

সে ছিল চিয়াং কাই-শেকের অনুগত কুকুর । ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 

চিয়াং কাই-শেকের শাসনের ধ্বংসের অনিবাধতা দেখে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পকে 

নিরুপায় হয়ে সে আত্মহত্যা কনে । | 

৫! ছেন পাও সেই সময়ে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শীসনের সসর্থনকারী 
অন্যতম রাজনৈতিক চক্রের সংবিধানের গবেষণ। সমিতির যুখপজ্জ ছিল । 

৬।॥ ১৯২৩ সালে চীনা কমিউনিস্ট পাটির সাহায্যে ভাঃ সান ইয়া সেন 
কুণমিনতাঙের পুনর্গঠন করার, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা 

প্রতিষ্ঠী করার এবং কমিউনিস্টদেরকে কুওমিনতাঙে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

৫ 



করেন । ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ক্যান্টনে কুওমিনতাঙের প্রথম: 

জাতীয় কংগ্রেদ আহ্বান করেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট 

পার্টির সঙ্গে মৈত্রী ও কৃষক-শ্রমিকদের সমর্থন করা_এই তিনটি মৌলিক 
নীতি নির্ধারণ করেন। ঢেই সময়ে কমরেড মাও সে-তুঙ এবং লী তা-চাও, 

লিন পো-ছু, ছু ছিউ-পাই ও অন্তান্ত কমরেড এ কংগ্রেসে যোগদান করে- 

ছিলেন এবং কুওমিনতাঙকে বিপ্রবের পথে এগিয়ে যেতে যাহায্য করার জন্য 

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । তাদের মধে কেউ কেউ সেই সময়ে, 

কুওমিনতাঙ্ডের কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির সদস্য অথবা বিকল্প সদ্য হিসাবে 

নিবাচিত হয়েছিলেন । 

৭। মালিক-কষক বলতে কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে মাঝারি কষকদের 

. বুঝিয়েছেন। 

৮| মার্শাল চাও হচ্ছেন চীনা! লোক কাহিনীতে সমাজের দেবতা, তার 

পুরো নাম চাও কুঙ-মিড । 

৯। ১৯২৫ সালের ৩০শে মে সাংহাইয়ে ব্রিটিশ পুলিশ কতৃক চীনা 

জনগণের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সার। দেশের জনগণ যে 

সাত্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল এখানে তারই উল্লেখ কর হয়েছে। 
১৯২৫ সালের মে মাসে ছিংতাও ও সাংহাইয়ের জাপানী স্থতাকলগুলোতে 

পর পর ধর্মঘট হয়, এই ধর্মঘট ব্যাপক আকারের বূপ নিয়েছিল । জাপানী 

সাত্রাঞ্জযবাদীরা ও তাদের পদলেহী কুকুর-_উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজরা এট] দমন 

করতে আসে । ১৫ই মে সাংহাইয়ের জাপানী বুতাঁকলের মাপিক কু চেং-হং 

নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং ডজনখানেক শ্রমিককে 

আহত করে। ২৮শে তারিখে ছিংতাওয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ২৮ জন্ 
শ্রমিককে হত্যা করে। ৩০শে মে সাংহাইয়ে ছু'হাজারেরও অধিক ছাত্র 
বিশেষ স্থবিধাপ্রাপ্ত বিদেশীদের এলাকাগ্ডলোতে শ্রমিকদের সমর্থনে প্রচার 

চালায় এবং এইসব এলাকা ফেরৎ আনার জন্য আহ্বান জানায়, এর পরেই 

বিশেষ স্থবিধাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ এলাকার পুলিশ হেভকোয়ার্টারের সম্মুখে দশ 

হাজারের অধিক লোক জমায়েত হয় এবং উচ্চৈম্বরে “সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস 
হোক 1» “সমগ্র চীন! জনগণ, এক হও” ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে । 

ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদী পুলিশ জনতার উপর গুলি চাঁলীয়। ফলে বহু ছাত্র হতাহত 
হয়। এই ঘটনাই ৩০শে মের হত্যাকাণ্ড বলে পরিচিত । এই বিরাট হত্যাকাণ্ডে 

শ২৬ 



সমগ্র দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়, দেশের সর্বত্রই বিক্ষোভ-মিছিল করা হয় এবং 
শ্রমিক, ছান্ত্রে ও দৌকান-কশ্নচারীদের ধর্মঘট ও হরতাল শুরু হয়, যা বিরাট।- 

কাবের সম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেম । 

১০। কমরেড মাও সে-তুউ “আধামালিক-কৃষকর্দের বিপুল সংখ্যাধিকা? 

বলতে এখানে দরিদ্র কষকদের কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁর! অংশতঃ নিজেদের 

জমিতে চাষ করে এবং অংশতঃ অন্যদ্দের কাছ থেকে বর্গ নেওয়। জমিতে কাজ 

করে। 

১১। পুরানো চীনে দোকান-কর্মচারীর। বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল। এখানে 

কমরেড মাও সে-তুঙড এদের সংখ্যাগুরু স্তরের কথা উল্রথ করেছেন । এছাড়। 

নিয়গ্তরের-দোকান-কর্মচারীর আর একটি অংশ সর্বহারাজীবন যাপন করত। 

১২। ১৯২২ সালের প্রারস্তে হংকংয়ের নাবিকগণ ও ইয়াংসির গ্রীমারের 

নাবিকগণ ধর্মঘট করে । হংকংয়ের নাবিকরা দৃঢ়তার সঙ্ষে আট সপ্তাহ 

ধরে ধর্মঘট চালায়; তীব্র ও রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে শেষ পধস্ত 

হংকংয়ের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, নাবিকদ্দের 

ইউনিয়নের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহার, বন্দী শ্রমিকদের মুক্তি এবং 

শহীদদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি দাবি ত্বীকীর করতে বাধ্য হয়। এবং 
পরে ইয়াংসির স্টীমারের নাবিক ও শ্রমিকরাঁও ধর্মঘট শুরু কৰে দেয় এবং 

ছুলগ্তাহ পধন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাবার পর তারাও বিজক্ললাত করে । 

১৩। ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিঠিত হবার পরেই রেলওয়ে 

শ্রমিকদের মধ্যে তা সংগঠনের কাজ চালাতে শুরু করে। ১৯২২-২৩ সালে 

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত প্রধান প্রধান রেলওয়েতে ধর্মঘট হয়। এর 

মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল পিকিং-হানখো রেলওয়ের সাধারণ ধর্মঘট, যা ১৯২৩ 

সালের ৭টা ফেব্রুয়ান্ী তারিখে শ্রমিকর। সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা 

স্বাধীনতার জন্য চালিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সমথিত উত্তরাঞ্চলের 
যুদ্ধবাজ উ পেই-ফু ও শিয়াও ইয়াও-নান ৭ই ফেব্রুয়ারী এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের 

নিষ্মভাবে হত্যা করে। এটাই ইতিহাসের ৭ই ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ড নামে 

বিখ্যাত । 

১৪। খাইলুয়ান কয়লার খনি হচ্ছে, খাইফিং ও লুয়ানচৌ কয়লা খনি 
ছুটির সাধারণ নাম । এটা চীনের হোপে প্রদেশে অবস্থিত এবং পরস্পরের 

সংলগ্ন বিশাল কয়লার খনি । সেই লময়ে সেখানে ৫* হাজারের অধিক শ্রমিক- 

৭ 



কাজ করত। ১৯০৭ সালেই হে! থোঁয়ান আন্দোলনেয় সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 

বাদীরা খাইফিধ কয়লার খনি কেড়ে নিয়েছিল। পরে চীনা! লোকেরা 

লুয়ানচৌ কয়লার খনি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে, কিছুকাল পরে এই কোম্পানি 
খাইফিং কয়লা! খনির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ফলে খাইলুয়ান কয়লা খনির যুক্ত 
কোম্পানি প্রতিষ্িত হয়। এইভাবে উভয় খনিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর] দখল 
করে নেয়। খাইলুয়ান ধর্মঘট বলতে ১৯২২ সালের অক্টোবরের ধর্মঘটকেই 
বুঝায়। চিয়াওচুও কয়লার থনি হোনান প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত এবং চীনের 
প্রসিদ্ধ কয়লার খনি । চিয়াওচুও ধর্মঘট ১৯২৫ সালের পয়ল1 জুলাই থেকে »ই 

আগস্ট পর্যস্ত চলেছিল। 

১৫। মে সময়ে শামিয়েন ছিল ক্যাণ্টন শহরে ব্রিটিশ সাশ্রজ্যবাদীদের 

বিশেষ স্থবিধাপ্রাণ্ত এলাকা! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা-যারা! শামিয়েন শাসন 

করত__-১৯২৪ সালের জুলাই মাসে এক নতুন পুলিশ আইন জারী করে যে এ 

এলাকা থেকে আসা-যাওয়ার সময় লমস্ত চীনাদের অবশ্যই নিজের ফটোযুক্ত 

পাশ দেখাতে হবে, কিন্ত বিদেশীর! সেখানে স্বাধীনভাবে আসা-যাওয়া করতে 

পাঁরত। এই অযৌক্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৫ই জুলাই 

তারিখে শামিয়েনের শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করে । ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 

বাদীর] বাধ্য হয়ে এ নতুন পুলিশ আইন বাতিল করে। 
১৬। সাংহাইয়ের ১৯২৫ সালের ৩০শে মের ঘটনার পর» ১লা জুন 

তারিখে সাংহাইয়ে এবং ১৯শে জুন হংকংয়ে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয় । সাংহাইয়ে 

২ লক্ষের অধিক শ্রমিক এবং হংকংয়ে আড়াই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান 
করে। সমগ্র দেশের জনগণের সমর্থন পেয়ে হংকংয়ের বিরাট ধর্মঘট লাগাতীর- 

ভাবে ১৬ মাপ ব্যাপী চলতে থাকে । বিশ্বের শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসে 

এইটাই দীর্ঘতম ধর্মবট ছিল । 

১৭। চিলি হচ্ছে হোপে প্রর্দেশের পুরানো নাম । 

১৮। দত্রিগুণাত্মক সমিতি, £ভ্রাতিসংঘ» “বৃহত্ তরবারি সংঘ» 'যুক্তিবাদী 

জীবন সংঘ*» “সবুজ সংঘ” প্রভৃতি ছিল জনতার মধ্যে আদিম ধরনে গুপ্ন 

সংগঠন। এই সংগঠনে প্রধানতঃং রয়েছে দেউলিয়1 রুষক, বেকার হস্তশিল্পী ও 

ভবঘুরে সর্বহারাগণ। সাঁমস্ততান্ত্রিক চীনে প্রায়শঃই ধর্ম ও কুসংস্কারের সুত্রে 

এইসব লোক একত্রিত হতো! এবং পিতৃপ্রধান ব্যবস্থার সংগঠনরূপে বিভিন্ন নামের 

সংগঠন গড়ে তুলত, তাদের কারো কারো বা অস্ত্রশস্ত্র ছিল। এই সংগঠনের 
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মাধ্যমে তারা সামাজিক জীবনে পারম্পরিক সাহাধ্য লাভ করত এবং আমলা 

ও জমিদার__যারা তাদের আত্যাচার করত-_তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে 

কখনো কখনে' তা ব্যবহার করত । কিন্তু এট] স্পষ্ট যে, কৃষক এবং হস্তশিল্ীর। 

এ ধরনের পশ্চা্পদ্দ সংগঠন থেকে কোন উপায় খুজে পেত না। অধিকস্ত, 
এই ধরনের পশ্চাৎ্পদদ সংগঠন অতি সহজেই জমিদার ও স্থানীক্স উৎপীড়কদের 

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহৃত হতো, আর এ ছাড় তাদের অন্ধ-ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির 

কারণে কোন কোনট1 ব! প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হতো । ১৯২৭ 

সালে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিৰিপ্রবী কুয'দেতার সময়ে সে মেহুনতী জনগণের 

এঁক্যকে বিন করার ও বিপ্লবকে ধ্বংস করার হাতিয়ার ছিসেৰে এই ধরনের 

পশ্চাৎপদ সংগঠনকে ব্যবহার করেছিল। আধুনিক শিল্প পর্বহারাশ্রেণীর শক্তি 
বিপুলভাবে বেড়ে ওঠার পর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কষকের। ধাপে ধাপে সম্পুণ 

নতুন ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাই এইসব আদিম ও পশ্চাৎপদ 
সংগঠনের অস্তিত্বের আর প্রয়োজন রইল না। 
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হুনানে কৰবক-আন্দোলনের তদস্ত রিপোর্ট 
(মার্চ ১৯২৭) 

কৰক সমন্যার গুরুত্ব 

হুনানে১ আমার সাম্প্রতিক সফরকালে আমি নিয়াংখান, সিয়াংসিয়াং, 

হেংশান, লিলিং এবং ছাঁংশা-_এ পাঁচটি জেলার অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত 

করেছি । ৪ঠ1 জান্ময়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত-_-এই ৩২ দিনে গ্রামঞ্চলে 

এবং ঞ্েলা-শহরগুলিতে আমি তথ্যান্ুসন্ধ!নী সম্মেলন আহ্বান করেছিলাম । 

অভিজ্ঞ কৃষক এবং কৃষক-আন্দোলনে কার্ধরত কমবেডগণ এ সম্মেলনে উপস্থিত 

ছিলেন। আমি মনোযোগের সঙ্গে তাদের রিপোর্ট শুনেছি এবং প্রচুর তথ্য 
সংগ্রহ করেছি । হাঁনখে ও ছাংশার ভদ্রলোকর1 যা বলাবলি করেছে, কৃষক- 

আন্দোলনের কারণ ও পদ্ধতি সম্পকিত অনেক প্রশ্নই ছিল একেবারে" ঠিক 

তার উন্টো। এমন অনেক অদ্ভুত অদ্ভূত বিষয় আমি দেখেছি এবং শুনেছি 
যেগুলি সম্পর্কে এর আগে আমি অবহিত ছিলাম না। আমার বিশ্বাস, 
কথাট!- অন্যান্য অনেক স্থান সম্পর্কেও সত্য । ক্লুষক-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সর্- 

প্রকার বক্তব্য অবশ্যই দ্রুত শোঁধরাতে হবে। কৃষক-আন্দোলন সম্পকে বি্প্রিবী 
শা পাস ৮৬ 

কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে সেই সময় পার্টির ভিতরে ও বাইরে বে খুঁতখুতে 
সমালোচন! চালানে। হচ্ছিল তারই জবাবে কনরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবদ্ধটি লেখেন। প্র সব 

সমালোচনার উত্তর দেবার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ হুনান প্রদেশে ৩২ দিন ধরে ঘটনাবলীর 

তদন্ত করেন এবং এই রিপোর্ট লেখেন। তখন ছেন তু-পিউয়ের নেতৃত্বে পার্টর ভেতরকার 

ক্ষিণপন্থী স্বিধাবাদীর। কমরেড মাও সে-তুঙের অভিমত মেনে না নিয়ে তাদের নিজস্ব ভুল 
ভাবধারাকে আকড়ে ধরে রাখে । তাদের প্রধান ভূল ছিল এই যে, কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল 

গ্রাবণতায় ভয় পেয়ে কৃষকদের যে মহান বিপ্লবী সংগ্রাম তখন শুরু হয়ে গিয়েছে ব| শুরু হবার 

পথে ছিল, তাকে সমর্থন জানাতে তার! সাহন করেনি । কুওমিনতাঙের তুষ্টি-ধিধান করার জন্য 

সর্বাপেক্ষ। শ্রধান মিত্রবাহিনী অর্থাৎ কৃষকদের তাঁর পরিত্যাগ করতে মনস্থ করে। এইভাবে 
তার! শ্রিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন ও সহায়হীন অবস্থায় ফেলে দেয়। কমিউনিস্ট 

পার্টির এই দুর্বলতাঁকে কাজে লাগাতে কুওমিনতাও সমর্থ হয়েছিল, এবং প্রধানতঃ এই কারণে 
১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে সে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বানঘাতকত! করতে, তার “পার্টি শুদ্ধি অভিষান' 

চালাতে এবং হুন্গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস করে। 
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কতৃপক্ষ ঘেসব তুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল সেগুলি অবশ্যই দ্রুত পরিবর্তন 

করতে হবে। কেবলমাজ্র এইভাবেই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ লাভবান হতে পারে। 

কারণ কৃষক-আন্দৌলনের বর্তমান অত্যুর্থান একট! অত্যন্ত বিরাট ঘটন1। 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের মধ্য, দক্ষিণ.এবং উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে 

কোটি কোট কৃষক প্রবল ঝড় ও ঘৃণিবাত্যার মতো তীব্র গতি ও প্রচণ্ড শক্তি 
নিয়ে জেগে উঠবে । কোন শক্তি, সে যত প্রবলই হোক না কেন, এটাকে 
দাবিয়ে রাখতে পারবে না। যেসব বেড়াজাল তার্দের বেধে রাখে, সে লব- 
কিছুকেই ছিন্নবিছিন্ন করে তারা মুক্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হবে। সমস্ত 

সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাজ, দুর্নতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী, স্থানীয় উৎপী৬ক 
ও অসৎ ভদ্রলোকদের তার) কবরে পুঁতে ফেলবে। সমস্ত বিপ্লবী পার্টি ও দল 

এবং সমস্ত বিপ্লবী কমরেডকেই তাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে- গ্রহণ 
কর] বা বর্জন কর! তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে। তার্দের পুরোভাপে 

দাঁড়িয়ে তাদের নেতৃত্ব দান কর1? নাঃ তাদের পিছনে দাড়িয়ে ভেংচি কেটে 

তাদের সমালোচনা করা? অথবা তাদের পথে বাধ! হয়ে দীড়িয়ে তাদের 

বিরোধিতা কর।? এ তিনটার একটাকে বেছে নেবার ম্বাধীনতা প্রতিটি চীন! 

লোকেরই আছে। তবে বাস্তব অবস্থা বেছে নেওয়ার কাঁজট শীত্রই করে 

ফেনতে আপনাকে বাধ্য করবে। 

সংগঠিত হোন ! 

হুনানের কৃষক-আন্দোলনের বিকাশকে মোটামুটি ছু'টি পর্যায়কালে ভাগ 

কর] যাক্সঃ প্রদেশের মধ্যে ও দক্ষিণভাগের ধেখানে এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই 
অনেকখানি অগ্রগতি লাভ করেছে, সেখানকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই 

ভাগ করা চলে। বিগত বছরের জাঙ্য়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ট। ছিল 

প্রথম পর্যায়কাল, অর্থাৎ সংগঠনের পর্যায়কাল। এই পধায়কাঁলে জানুয়ারী থেকে 

জুন পর্ষস্ত সময়ট] ছিল গোপন কর্ম-তৎপতার সময়; জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর 

পর্বস্ত বিপ্লবী বাহিনী যখন চাও হেং-থিকে২ বিতাড়িত করেছিল, নে সময়ট। 

ছিল প্রকাশ্য কম্ম-ততৎ্পরতার সময় । এই পর্ধায়কালে কুষক সমিতির মোট সদশ্ঠ 

সংখ্য। তিন-চার লক্ষের বেশি ছিল না। তাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীন 

জনসাধাণের সংখ্যা ছিল দশ লাখের সামান্য কিছু €বশি। তখন গ্রামাঞ্চলে 

কোন সংগ্রাম ছিল না বললেই চলে) এর ফলে অন্তান্ত মহলে সমিতিগুলোর 
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খুব অল্প নমালোচনাই হতো।। কৃষক সমিতির সদস্যর উত্তরে অভিযানকারী 

সৈম্তবাহিনীর পথপ্রদর্শক, স্কাউট এবং বাহক হিসাবে কাজ করত বলে কোন 

কোঁন অফিসার কষক সমিতি সম্পর্কে প্রশংসাবাক্যও উচ্চারণ করছিল। বিগত 

অক্টোবর থেকে এ বছরের জানুয়ারী অবধি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়কাল, অর্থাৎ 

বিপ্লবী কর্ম-তৎ্পরতাব্র পর্যায়কাল। এই সময়ে কৃষক সমিতির সদস্য সংখ্য। 

দ্রুত বেড়ে হুল কুড়ি লাখ এবং তাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের সংখ্য 
বেড়ে হুল এক কোটি । যেহেতু সাধারণতঃ কৃষকর! কৃষক সমিতিতে যোগদীনের 

সময় একটি সমগ্র পরিবারের পক্ষ থেকে মাত্র একজনের নাম লেখায়, সেজন্য 

কৃষক সমিতির সদশ্ের সংখ্য। কুড়ি লাখ বলতে প্রায় এক কোটি জনসাধারণের 

আহ্ুগত্য বোঝায় । হুনানের প্রায় অর্ধেক কৃষকই এখন সংগঠিত । সিষ়্াংথা ন, 
সিয়াং-সিয়াং, লিউইয়াঁ, ছাঁংশা, লিলিং, নিংসিয়াং, পিংকিয়াং, পিয়াংইং, 

হেংশান, হেংইয়াংং লেইয়াং, ছেনসিয়ান এবং আনন্ুয়াএর মতো 
জেলাগুলোর প্রায় সমস্ত কৃষকেরাই কৃষক সমিতিগুলিতে যোগ দিয়েছে এবং 

তার্দের নেতৃত্বাধীনে এসেছে । তাদের বিপুল সাংগঠনিক শক্তির ফলেই 
কৃষকের! কর্মতৎ্পর হয়েছে এবং এইভাবে চার মাসের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে এক 

বিরাট বিপ্রব সম্পন্ন করেছে। ইতিহাসে এই বিপ্লবের তুলনা নেই। 

স্থানীয় উৎস্থগীড়ক এবং অসশ ভদ্রলোকের! নিপাত বাক ! 
কৃষক সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা চাই ! 

কৃষকদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থানীয় উৎপীড়কঃ এবং উচ্ছংখল 

ভূশ্বামীর)৮ কিন্তু সাথে সাথে তারা বিভিন্ন পির্তৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার ও বিধি- 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, শহরের হুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এবং 

গ্রামাঞ্চলের প্রচলিত কুপ্রথ। ও কুনীতির বিরুদ্ধেও আঘাত হেনেছে । প্রল্য়ংকরী 

ঝড়ো আক্রমণের সামনে যারা মাথা নত করে তার। বেঁচে যায়, আর য'র। বাধা 

দেয় তাঁরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । এর ফলে হাজার হাজার বছর ধরে সামস্ত ভূম্বামীরা 

যে বিশেষ অধিকার ভোগ করে আমছিল তা ভেলে চুরমার হয়ে যাচ্ছে 

ভূম্বামীদের স্ষ্ট মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতিটি কণ! ধূলিসাৎ হচ্ছে। ভূম্বামীদের 
ক্ষমতা ভেপ্গে পড়বার সাথে সাথে এখন কৃষক সমিতিগুলি ক্ষমতা প্রয়োগের 
একমাত্র যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং “কৃষক সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা চাই, 

এই জনপ্রিয় ঞ্লেগানটি বাস্তবায়িত হয়েছে । এমনকি ম্বামী-্্রীর মধ্যকার 

তি 



ঝগড়।ঝাটির মতো ছোটখাট ব্যাপারও সমাধানের জন্ত কৃষক সমিতির কাছে 

পেশ করা হয়। কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে কেউ উপস্থিত না থাকলে কোন 

কিছুরই মীমাংসা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, সমিতিই পল্লী অঞ্চলের সমস্ত 

ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করে-__-সোজ। কথায় “এরা যা! বলে তাই হয়” । যাব সমিতির 

বাইরে রয়েছে, তারা সমিতি সম্পর্কে শুধু ভাল কথাই বলতে পারে এবং এর 

বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারে না। স্থানীয় উৎপীড়ক এবং উচ্ছংখল 

ভুম্বামীর্দের কথ! বলার সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে । তাদের 

মধ্যে কেউ মতভেদ্দের কথা বিড়বিড় করে প্রকাশ করভেও সাহস করে না। 

রুষক সমিতির শক্তি ও চাপের মুখে স্থানীয় উত্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের 

শীর্ষস্কানীয়র1 সাংহাইয়ে পালিয়ে গেছে । দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা হানখো, 
তৃতীয় স্তরেরর। ছাংশ! এবং চতুর্থ স্তরের লোকেরা গেছে জেলা শহরগুলোতে, 

আর পঞ্চম স্তরের এবং তারও নীচের চুনোপু'টির গ্রামের কৃষক সমিতিগুলোর 
কাছে আত্মসমর্পণ করেছে । 

ছোটখাট অসৎ ভদ্রলোকদের কেউ কেউ বলে 'এই রইল দশ ইউয়ান। 

দয়! করে আমাকে কৃষক সমিতিতে যোগ দিতে দিন ।, 

কৃষকের] উত্তর দেয় £ ছাঃ । কে চায় তোমার নোংরা টাকা 1, 

অনেক মাঝারি ও ক্ষুদ্র ভূষ্বামী এবং ধনী কৃষক, এমনকি অনেক মাঝারি 
কুষকণও, যারা আগে কৃষক সমিতিন্র বিরোধিতা করেছে, তারা এখন ভতি 

হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে । বিভিন্ন স্থান সফরকালে আমি প্রায়ই এ রব্ম 

লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা আমার কাছে অনুনয় করে বলেছে £ 

প্রাদেশিক রাজধানী থেকে আগত কমিটি-নেতা, আপনি দয়! করে আমার 

জামিন হোন! 

ছিং রাজবংশের শাননকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তক সংকলিত 

পারিবারিক আদমশুমারির জন্য ছিল একটি নিয়মিত তালিকাপুস্তক এবং আর 
একটি “অন্ত” তালিকাপুস্তক | প্রথমটি ছিল সৎ লোকের জন্য এবং দ্বিতীয়টি 

ছিল নিঁদেলচোর, দন্থ্য এবং অনুরূপ অবাঞ্থিতদের জন্য । কোন কোন 

জায়গায় কষকরা1 এখন এই পস্থা অবলম্বন করে পুর্বে যার? কৃষক সমিতির 

বিরোধিতা করেছে, তারের ভয় দেখায় । তার! বলে, এএদের নাম অন্ত 

তালিকাপুস্তকে লিখে রাখ ॥, 

অন্ত তালিকাপুস্তকে অস্ততুক্ধ হবার ভয়ে এই ধরনের লোকেরা কৃষক 
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সমিতিতে ততি হবার জন্য নানা কৌশলে চেষ্টাকরছে। এর উপর তাদের মন 
এতই নিবদ্ধ যে, সমিতির সভ্য তালিকায় তাদের নাম না লেখানো পর্ধস্ত তারা 

নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে না। কিন্তু প্রায়ই ভাদ্র কঠোরভাবে 

প্রত্যাখ্যান করা হয় । ফলে তারা সর্বদাই উতৎ্কগ্ায় দিন কাটায় । সমিতির 

দ্বার রুদ্ধ থাকায় তাদের অবস্থা হয়েছে গৃহহীন ভবঘুরের মতো, অথবা গ্রাম্য 
কথায় যাকে বশে “ছন্নছাড়া”, তার মতো। । সংক্ষেপে বলতে গেলে, চার মাস্ 

আগেও যাকে একটা “কৃষক চক্র” বলে তুচ্ছ করা হতো, এখন তাই হয়েছে 

একটি অতি সম্মানিত প্রতিষ্ঠান । ভভ্রলোকদের ক্ষমতার কাছে আগে যারা 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করত, এখন কৃষকদের ক্ষমতার কাছে তারা মাথা নত 

করে। তাদের পরিচিতি যাঁই হোক, সকলেই শ্বীকার করে, বিগত অক্টোবর 

থেকে পৃথিবী ব্দলে গেছে। 

“এটা ভয়ংকর 1, অথবা “এটা চমণ্কার 1, 

গ্রামে রুষক বিদ্ছেছহ স্খন্বপ্লের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে । গ্রাম থেকে সংবাদ 

যখন শহরে পৌছাল, তখন সেখানকার ভদ্রুলোকর্দের মধ্যে তৎক্ষণাৎ হৈ ঠৈ 

পড়ে গেল। ছাংশায় আসার পরেই আমি সকল স্তরের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করেছি এবং অনেক গালগল্প শুনেছি । সমাজের মধ্যস্তপন থেকে শুরু কৰে 

কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থী রা পর্যস্ত এমন কোন লোক নেই যে সমস্ত ব্যাপারটা 

সংক্ষেপে একটি বাকো পরিণত করে বলেনি, 'এট। ভয্মংকর !» শহরে «এটা 

ভয়ংকর 1" এই মতাবলম্বীদদের অবাধ প্রচারের প্রভাবে অনেক একনিষ্ঠ বিপ্লবী - 

ব্যক্তিও মানস্নয়নে পল্লীর ঘটনাবন্থল চিত্র দেখে ভগ্রহদয় হয়ে পড়েছে এবং 
“ভয়ংকর? এই কথাটা তার! অন্ধীকার করতে পারছিল না। এমনকি অতি 

প্রগতিশীল লোকও বলে, “ভয়ংকর বটে, কিন্তু বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় এট 

অপরিহার্য । সংক্ষেপে বলা যায়, “ভয়ংকর? শব্দট1! কেউই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার 

করতে পারছিল না। কিন্তু ইতিপূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে, বস্ততঃ এঁতিহা'সিক 

দায়িত্বসম্পন্ন করার উদ্দেশ্টেই ব্যাপক কৃষকপাধারণ জেগে উঠেছে এবং পল্লীর 

গণতান্ত্রিক শক্তি গ্রাম্য সামস্ততাঙ্ত্রিক শক্তির পতন ঘটাবার জন্য জেগে উঠেছে। 

পিতৃতাস্ত্রিক-সামস্তশ্রেণীর স্থানীয় উতৎ্পীড়ক এবং উচ্ছ,ংখল ভুম্বামী শ্রেণী হাজার, 

হাজার বছর ধরে স্বৈরাচারী সরকারের বুনিয়াদ তৈরী করে এসেছে, এবং 
তার! হচ্ছে দাআজ্াবাদ, যুদ্ধববাজ ও ছুর্নাতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের ভিত্তি- 

৩৪ 



স্বরূপ। এইলব সামস্তশক্তিকে উচ্ছেদে করাই হুল জাতীয় বিপ্লবের প্রকৃত 

উদ্দেন্ত | ড: সান ইয়াৎ-সেন চল্লিশ বছর ধরে জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করার 

কাজে একাগ্রভাবে লেগেছিলেন, তিনি এতদিন ধরে যা করতে চেয়েও ব্যর্থ 

হয়েছিলেন, কৃষকর] মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তা সম্পন্ন করেছে। শুধুমাত্র 

৪০ বছরেই নয়--এমনকি আগের হাজার হাজার বছরেও এমন অভূতপূর্ব বিস্মক- 

কর সাফল্য আর অর্জিত হয়নি । এটা চমতকার । এট! মৌটেই “ভয়ংকর, 
নয়। এটা আর যাই হোক “ভয়ংকর” নয় । “এটা ভয়ংকর !,--এই তত্ব ম্পষ্টত;ই 

ভূষ্বামীদের স্বার্থের খাতিরে কৃষক উখানককে আঘাত হানার জন্য স্ষ্ট তত্ব । 

স্পষ্টত:ই সামস্ততন্ত্রে৫ পুরানো বিধিব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্যে এবং গগতপ্্রে 

নতুন শৃুখলার প্রর্ষ্ঠাকে বাধাদানের জন্তে এটা ভূন্বামী শ্রেণীর একটি তত্ব এবং 
এটা ম্পষ্টতঃ প্রতিবিপ্রবী তুত্বও বটে। কোন বিপ্রবী কমরেডেরই এই বাজে 

কথ! উচ্চারণ করা উচিত নয়। যদি আপনার বিপ্রবী দৃষ্টিভঙ্গী দুবদ্ধ হয় এবং 

যদি আপনি একবার গ্রামে গিয়ে তার চারিপাশে দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে 
নিঃসন্দেহে আপনি আগের চেয়ে বেশি আনন্দ বোধ করবেন। এখন অগণিত 

হাজার হাজার ক্রীতদাস-_-কষকগণ-_-আঘাত করে ধরাশায়ী করছে তার্দের 

নরখাদক শত্রুদের । কৃষকর! যা করছে তা সম্পূর্ণ ঠিক। তারা যা করছে__ 
তা চমৎকার । “এটা চমৎকার !, এই তত্ব কৃষকদের ও অন্তান্য সকল বিপ্রবী- 

দেব। প্রত্যেকটি বিপ্রবী কমরেডেরই জান! উচিত যে, জাতীয় বিপ্লবের জন্ব 

প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলের বিরাট পরিবর্তন সাধন। ১৯১১ সালের বিপ্লবে এই 

পরিব্ন সংঘটিত হয়নি, ফলে বিপ্রব ব্যর্থ হয়েছে । এখন এই পরিব্তন 

সংঘটিত হচ্ছে এবং বিপ্রবের সাফল্যের জন্য তা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । 

প্রত্যেকটি বিপ্লবী কমবেডকেই তা সমর্থন করতে হবে। তা না হলে তাকে 

প্রতিবিপ্রবের পক্ষে যেতে হবে। 

তথা কথিত “বাড়াবাড়ি'র প্রশ্ন 

আরও এক দলের লোক রয়েছে-যারা বলে, হ্যা, কৃষক সমিতির 

প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার। বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে ।, এট! মধ্যপন্থীদের 

অভিমত । কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি? সত্য বটে, গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা বেশ 

কিছুট। “অবাধ্য, । সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কৃষক সমিতি তৃম্বামীকে 

কিছুই বলতে দ্ধেক্স না এবং তার প্রতিপত্তিও করে দেয় নিমূল। এইভাবে 
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আঘাত করে ভূম্বামীকে ধুলিলুষ্ঠিত করে পদতলে রাখা হয়। কৃষকর] ভয় 

দেখায়--“আমরা তোমার নাম অন্য তালিকাপুস্তকে লিখব 1 স্থানীয় উৎপীন্ভক 

ও অসৎ ভদ্রলোকর্দের তার! জরিমানা করে, তার্দের কাছ থেকে চাদ। 

আদায় করে এবং তাদের পাক্কিগুলে৷ ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ করে ফেলে । যে সমস্ত 

স্থানীয় উত্পীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোক রুষক সমিতির বিরোধিতা করেছে, 

জনগণ দল বেঁধে তাদের বাড়ীতে গিয়ে ঢোঁকে, তাদ্দের শুকর জবাই 
করে ও শন্ত ছিনিয়ে নেয়। এমনকি তার স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অনৎ ভদ্র- 

পরিবারের মিসি-সাহেবা ও বিবিদের হাতীর দীতের খাঁটে ছুই-এক মিনিট 
গড়াগড়িও দেয় । সামান্যতম বিরোধিতা করলেই তা গ্রেপ্তার করে এবং ধৃত 

ব্যক্তির মাথায় লগ্ঘা গাধার টুপি পরিয়ে গ্রামের মধ্যে দ্রিয়ে তাঁদের ঘুরিয়ে নিয়ে 
বেড়ায় এবং বলতে থাঁকে--কি হে অসৎ ভদ্রসম্প্রদায়,় এখন চেন আমরা 

কারা!” তারা তাদের যা ইচ্ছে তাই করে এবং সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে 
পল্লী অঞ্চলে এক ধরনের ত্রাসের সৃষ্টি করেছে । এটাকেই কোন কোন লোক 

বাড়াবাড়ি, “ক্রটি সংশোধন করার জন্য যথাযথ সীমা অতিক্রম করা” অথবা 

'ৰাস্তবিকই অতিরিক্ত বলে প্রচার করছে । এপব কথাবাতা আপাতদৃষ্টিতে 

যুক্তিসংগত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাও তুল । প্রথমতঃ, স্থানীয় 

উদ্পপীড়ক, অসৎ ভত্রসম্প্রদায় এবং উচ্ছৎখল ভূম্বামীরাই কৃষকদেরকে উপরোলি- 
খিত কাধকলাপ করার জন্য বাধ্য করেছে। যুগ যুগ ধরে তারা নিজেদের 

ক্ষমতার বলে কৃষকদের উপর প্রতৃত্ব করে এসেছে এবং তাদেরকে পদদলিত 

করেছে। সে জন্তেই কৃষকর। এমন প্রবলভাবে পালট। আঘাত হেনেছে। 

সবচেয়ে ভয়ানক বিদ্রোহ এবং সবচেয়ে প্রচণ্ড বিশৃংখলা ঘটেছে সেইসব 

স্থানে যেখানে স্থানীয় উত্পীড়ক ও অসৎ ভপ্রসম্প্রদদায় এবং উচ্ছংখল 
ভূম্বামীদের দৌরাত্ম্য ছিল সবচেয়ে জঘন্য । কৃষকরা বস । কে 
খারাপ আর কে নয়, কে সবচেয়ে মন্দ আর কে অতট। নয়, কার কঠিন শাস্তির 

প্রয়োজন আর কার লঘু দণ্ডের দরকার-কুষকর। এ সবের সহজ ও নিখুত 

হিসেব রাখে এবং অপরাধের তুলনায় দণ্ড অধিক হয়েছে এমন ঘটন] খুব কমই 

ঘটেছে। দ্বিতীপ্লতঃ, বিপ্লব কোন তোজসভ নয়, ব৷ প্রবন্ধ রচন। ব। চিত্রাঙ্কন 

কিংব। স্থগীকর্ম নয়; এট এত স্থমাজিত, এত ধীর-স্থির ও সুশীল, এত নম্র 

দয়ালু, বিনীত, সংঘত ও উদ্দার হতে পারে না।5 বিপ্লব হচ্ছে বিদ্রোহ-_ উগ্র 

ব্লপ্রয়োগের কাজ, যার দ্বারা এক শ্রেণী অন্ত শ্রেণীকে উত্থাত করে। গ্রামীণ 
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বিপ্রব এমন একটি বিপ্লব যার ছারা রুষকশ্রেণী সামন্ত ভূম্বামীশ্রেণীর ক্ষমতা 

উচ্ছেদ করে। সবচেয়ে প্রচণ্ড শক্তি কাজে না লাগিয়ে কৃষকরা কোনমতেই 
ভূম্বামীদের হাজার হাঞ্জার বছরের গভীর পাকাপোক্ত ক্ষমতার উৎখাত করতে 

পারে না। গ্রামাঞ্চলে একট! বিরাট বৈপ্রবিক উত্তাল জোয়ারের প্রয়োজন 

আছে । কারণ এর মাধ্যমেই কেবল লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলে 
একট] মহান শক্তিতে সংগঠিত করা! যেতে পারে । গ্রামাঞ্চলের বিরাট বৈপ্রবিক 
উত্তাল জোয়ারের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে যে কৃষক শক্তির উদ্ভব হয়েছে তার 

ফলেই উপরে উল্লিখিত কার্যকলাপ ঘটেছে -ঘাকে লোকের] “বাড়াবাড়ি” বলে 
প্রচার করছে । এরকম কার্কলাপ কৃষক-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়কালে 

(বিপবী কর্মতত্পরতার পর্যায়কালে ) খুবই প্রয়োজন ছিল । এ পর্যায়ে কষকদের 

নিরংকুশ কতৃ'ত্বের প্রতিষ্ঠ/ কর] দরকার ছিল। দরকার ছিল রুষক সমিতির 

বিরুদ্ধে বিছ্েষপরায়ণ সমালোচন। নিষিদ্ধ করা । দরকার ছিল ভদ্র সম্প্রদায়ের 

সমস্ত ক্ষমতাঁর উচ্ছেদ করা এবং তাঁদের আঘাত দিয়ে ধুলিলুন্ঠিত করে পদতলে 
দাবিয়ে রখো । এই পর্যায়ে 'অধিক বাড়াবাড়ির” লেবেল-আট1 সমস্ত কর্ম- 

তৎপরতারই একটা বৈপ্রবিক তাৎপর্য রয়েছে । ঘথার্থতাবে বলতে গেলে, 

প্রত্যেকটি পলী এলাকায় সাময়িকভাবে আ্রাসের সঞ্চার করা দরকার । তা না 

হলে গ্রামাঞ্চলের প্রতিবিপ্রবীদের কার্ধকলাপ দমন করা কিংবা ভদ্র সম্প্রদায়ের 

কর্তৃত্বের পতন ঘটানে। অসম্ভব হবে । ক্রটি সংশোধন করার জন্তে যথাযথ সীমা 

অতিক্রম করতে হবে, অন্যথায় ক্রটির সংশোধন কথনে। হতে পারে না৫ । আগেই 

বল। হয়েছে, ক্ষকর্দের কার্ধকলাপ সম্পর্কে কেউ কেউ বলে “এটা ভয়ংকর !, 

আবার কেউ কেউ বলে তারা “বাড়াবাড়ি করছে'। আপাতদৃষ্টিতে শেষোজ 
বক্তব্য প্রথমটি থেকে ভিন্ন, মনে ছতে পারে। কিন্ত প্ররুতপক্ষে তারা একই 

চুটিভঙী নিয়ে চলে এবং বিশেষ স্ৃবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর ন্বার্থরক্ষাকারী 

ভুত্বামীদের মতবাদেরই তারা এপ্রতিধ্বনি করে । যেহেতু, এ মতবাদ কৃষক- 

আন্দোলনের উতখখানকে ব্যাহত করছে, তাই বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করছে, 

আবশ্ঠই আমরা দুটতার সঙ্গে তার বিরোধিতা করব । 

তথাকথিত''ইতর লোকের আন্দোলন' 

কুণওমিনতাডের দক্ষিণম্থীরা বলে, “কষক-আন্দোলন হুল ইতর লোকের 

ও অলস কষকদের আন্দোলন । ছাঁংশাতে এ অভিমত বেশ চালু। আমি 
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যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলাম, তখন. আমি ভদ্রলোকের বলতে শুনেছি £হ কিষক 

সমিতি গঠন করা ঠিকই হয়েছে, কিস্তু এখন যে সমস্ত লোক এগুলে! 
পরিচালনা করছে, তারা কোন কাজের নয়। তাদের বদলে দেওয়। 

উচিত!” দক্ষিণপন্থীরা যা বলছে, এ অভিমতও সেই একই কথার 

গ্রতিধধনি । তাদের উভয়ের মতেই কৃষক-আন্দোলন থাকাট] বাঞ্চনীয় 

( আন্দোলনট1 যেহেতু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, তাই কেউ এর বিরুদ্ধে 

কথা বলতে সাহম করে না), কিন্তু তাদের মতে যারা এই আন্দোলন 

পরিচালন|! করছে, তার কোন কাজের নয়। বিশেষ করে নিয়স্তরের কৃষক 

পমিতির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত লোকর্দের তার স্বণ। করে এবং তাদেরকে বলে 

“ইতর লোক; । সংক্ষেপে, ভদ্রলোকরা ঘে সমন্ত লোকদের ঘ্বণার চোখে দেখে 

এসেছে, যাদের পদদলিত করে আবর্জনায় পুঁতে রেখেছিল, যাদের সমাজে 
কোন স্থান ছিল না এবং যার্ধের কথা বলারও অধিকার ছিল ন।, তাঁরাই এখন 

উদ্ধতভাবে তাদের মাথা উচু করেছে। তার! যে শুধু তাদের মাথা উচু করেছে 
তাই নয়, উপরম্থ তার] ক্ষমতাও হস্তগত করেছে । তারা! এখন থানা কৃষক 

লমিতিগুলোর € সবচেয়ে মিম়ভ্তরের ) পরিচালনার ভার নিয়ে সেগুলিকে প্রচণ্ড 

ও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে । তারা তাদের কড়াপড়া নোংর। 

হাতগুলো! তুলে ধরে ভদ্রলোকদ্দের উপর আঘাত করছে । অসৎ ভভ্রলোকদের 

তার! দড়ি দিয়ে বাধে, লম্বা গাধার টুপি তাদের মাথায় পরিয়ে গ্রামের ভেতর 

দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় । (পিয়াংথান এবং সিয়াংসিয়াংয়ে এটাকে তার! 

গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘোরানো” এবং লিলিংয়ে “মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোরানো” 

বলে অভিহিত করেছে ।) এমন একদিনও যায় না যেদিন তারা এসব 

ভদ্রলৌকদের কানে কিছু কঠোর ও নিয় নিন্দাবাদ বর্ণ না করে। তারা 

হুকুম জারি করছে ও সবকিছু পরিচালন করছে । আগে যারা ছিল লবচেয়ে 

নীচে-_তারাই এখন সকলের চেয়ে উঁচুতে অবস্থান করছে । একেই বলে 'উপ্টে 

দেওয়া।; 

বি্টীবের অগ্রবাহ্িনী 

কোন বিষয় বা মান্থব সম্পর্কে ছু'টি বিপরীত ধারণ! যেখানে রয়েছে, সেথানে 

দু'টি বিপরীত মতের উদ্ভব ঘটে । “এটা ভয়ংকর |” ও “এট চমৎকার |, “ইতর 

লোক ও “বিপ্রবের অগ্রবাহিনী'__-এগুলে! এর যথাযথ উদাহরণ । 
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আমর! উপরে বলেছি, যে কাঁজ বহু বছর ধরে অসম্পন্ন বাথা হয়েছিল, 

কৃষকরা! সেই বৈপ্লবিক দায়িত্ব সমাধা করেছে এবং জাতীয় বিপ্লবের একট 

গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে। কিন্তু এই মহান বৈপ্লবিক কর্তব্য এবং 
গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কাজ কি সকল কৃষকের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে? না। 

তিন রকমের কষক আছে-_ধনী, মাঝারি ও গরীব। এই তিন রকম কৃষক 

ভিন্নতর অবস্থার মধ্যে বাস করে, সুতরাং বিপ্লব সম্পর্কে তাদের দৃটিভঙগীও 

পৃথক | প্রথম পর্যায়কালে যা ধনী কৃষকদের মনে নীড়। দিত; তা ছিল চিয়াং- 
সীতে উত্তত্নে অভিযানকারী বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটেছে, চিয়াং কাই শেক 

পায়ে জথম হয়ে বিমানযোগে কুয়াংতোংয়ে৭ পালিফে গেছে এবং উ পেই-ফু৮ 

পুনরায় ইয়ুয়েচৌ দখল করে নিয়েছে । কৃষক সমিতি নিশ্চয়ই বেশি দিন 
টিকবে না এবং তিন-গণনীতি৯ কখনো! সফল হতে পারে না, কারণ আগে এ 

সম্বন্ধে তার৷ কিছুই শোনেনি । থান! কৃষক সমিতির কোন কর্মী ( সাধারণতঃ 
“ইতর লোক জাতীয় কেউ ) হাতে একটি তালিকাপুহ্তক নিয়ে ধনী কৃষকদের 

গৃহে গিয়ে যখন বলত--তুমি কি কৃষক সমিতিতে যোগ দেবে?» ধনী কৃষকেরা 

তখন কিভাবে উত্তর দিত? ব্যবহারে মোটামুটি ভন্র কেউ বলত-_'কষক 
সমিতি? আমি যুগ যুগ ধরে এখানে বাস করছি এবং আমার জমি চাষ 
করছি। কৈ, এমন জিনিসের নাম তো এর আগে কখনো শুনিনি, কিন্তু তবু 

তে। বেশ ভালভাবে জীবিক1 নির্বাহ করছি । আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, 
এসব ছেড়ে দাও ।, ছুষ্টগ্রকৃতির ধনী কৃষকরা বলত--“কৃষক সমিতি ! যত 

সব বাজে | মাথ! কাটার সমিতি ! মানুষকে বিপদে ফেল না! তবুও, অত্যন্ত 

আশ্চর্যের বিষয় যে, কষক সমিতি কয়েক মাস হুল গড়ে উঠেছে, এমনকি 

ভত্রলোক্দের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও সাহস করেছে। প্রতিবেশী ভদ্রলোকের 

মধ্যে যাঁরা তাদের আফিমের নলচে পরিত্যাগ করতে অন্বীকার করেছে, 
কষক সমিতি তাদের বন্দী করে গ্রামের ভেতর দিয়ে তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে 
বেড়িয়েছে। অধিকন্ত জেলা-শহরগুলোতে-_সিয়াংখানের ইয়ান জুং-ছিউ এবং 
নিংসিয়াংয়ের ইয়াং চি-জে'র মতো কিছু সংখ্যক বড় ভূম্বামীকে হত্যা করা 
হয়েছে । অক্টোবর বিপ্লব বারধিকী উদ্যাপন উপলক্ষে, ব্রিটিশবিরোধী সমাবেশের 
সময়ে এবং উত্তর অভিযানের মহান বিজয়ামুষ্ঠান উদ্যাপনেব কালে প্রত্যেকটি 
থানায় হাজার হাজার কুষক ছোট-বড় নিশান উড়িয়ে কাধে বাক ও কোদ্দাল 
নিয়ে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো বিরাট মিছিল বের করেছে । কেবলমাত্র 
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তখন থেকেই ধনী রুধকর! হতবুদ্ধি ও ভীত হতে আরম্ভ করেছে। উত্তর 

অভিযানের মহান বিজয়ানুষ্টটানের সময়েই তারা জানতে পেরেছে যে, চিউচিয়াং 

অধিকার কর হয়েছে, চিয়াং কাই-শেক পায়ে আঘাত পায়নি, আর পরিশেষে 
উ পেই-ক্ পরাজিত হয়েছে। অধিকস্ত তারা দেখল "লাল ও সবুজ রঙের 

ইস্তাহ'রে' “তিন-গণশীতি জিন্দাবাদ 1”, কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ !, “কুষক 

জিন্দাবাদ !' প্রভৃতি শ্লোগান স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে । ধনী কৃষক 

অতিমাত্রায় হতবুদ্ধি ও ভীত হয়ে বলেছে--“কি? কুষক জিন্দাবাদ! এ 

লোকগুলোকে এখন কি সম্রাট বলে গণ্য করতে হবে?১০ এইভাবে কৃষক 

সমিতি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে.ছ। সমিতির লোকেরা ধনী কৃষকদের 

বলে-_-আমরা তোমাদের নাম অন্ত তালিকপুস্তকে লিখব!” অথব। 

বলে-_- আর এক মান পরে ভতি-ফি মাথাপিছু দশ ইউগফ়ান লাগবে 1 এইসৰ 

অবস্থার চাপে পড়েই কেবল ধনী কৃষকরা আস্তে আস্তে সমিতিতে যোগ 

দিচ্ছে১১। ভঙ্তির জন্যে কেউ কেউ ৫০ সেপ্ট অথবা এক ইউগ্ান দিচ্ছে। 

(নিয়মিত ভতির ফি মাত্র ১০০ ছিয়ান।) কেউ কেউ অন্ত লোক তাদের 

অন্থকূলে একট স্থপারিশ করার পরই কেবল ভতি হতে পারছে। কিন্তু বেশ 

কিছু সংখ্যক গৌড়! ব্যক্তি রয়েছে, যারা আজও পর্যস্ত সমিতিতে ঘোগ দেয়নি । 

ধনী কুষকর1 যখন সমিতিতে যোগ দেয়, তখন তার! সাধবণতঃ পরিবারের 

৬০-৭০ বছর বয়সের বৃদ্ধের নাম লেখায়। কারণ তারা সবদ “বাধ্যতামূলক 

টসন্যদলে ভতি"-র ভয়ে ভীত থাকে । যোগ দেবার পরে সমিতির জন্যে কোন 

প্রকার কাজ-কর্মে ধনী কৃষকরা আগ্রহ দেখায় না। আগাগোড়াই তাবা 

থাকে নিক্ষিয়। 

মাঝারি কৃষকদের অবস্থ।! কি? তাদের আছে দোছুল্যমান মনোভাৰ। 

তারা মনে করে, বিপ্রৰ তাদের বিশেষ কিছু উপকারে আমবে না। তাদের 

হাঁড়িতে চাল আছে এবং মাঝরাতে দ্বারে করাঘাত করার মতো! কোন 

পাঁওনাদার তাদেব নেই । জিনিসটি আগে কোনদিন ছিল কিনা, এই দিক 

থেকে বিচার করে তারাও ভ্র কুঞ্চিত করে ভাবতে থাকে-_ক্রিষক সমিতি কি 

সত্যই টিকে থাকন্ডে পারবে 75 “তিন-গণনীতি কি সফল হতে পারবে ?, 

তাদেক্স সিদ্ধান্ত হল-_বুছি বা নয়! তারা মনে করে যে, এর সব কিছু 

ভগবানের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে এবং ভাবে, কৃষক সমিতি? কে জানে 

ভগবানের এটেই ইচ্ছে কিনা? প্রথম পধায়কালে, সমিতির লোকের] 
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তালিকাপুস্তক হাতে করে মাঝারি কৃষকদের কাছে গিয়ে বলত-_-'আপনি কি 

দয়া করে কৃষক সমিতিতে যোগ দেবেন? মাঝারি কৃষক উত্তর দিত-_“তাড়া- 
সড়োর কিছু নেই !* ছিতীয় পর্ধায়কালে যখন কৃষক সমিতি তার বিপুল ক্ষমতার 

প্রয়বগ শুরু করেছে, কেবলমাত্র তখনই মাঝারি কুষকরা! ভতি হয়েছে। 
সমিতির ভেতরে তার্দের ব্যবহার ধনী কৃষকর্দের তুলনায় ভাল ছিল, কিন্তু তবু 
এখনে তার! খুব বেশি উৎসাহী নয়। তারা এখনো। অপেক্ষা করে দেখতে চায়। 
কৃষক সমিতির পক্ষে মাঝারি কৃষকদের ভতি করে নেওয়া এবং তাদের মধ্যে 

আরও অধিক ব্যাখ্যামূলক কাজ করা খুবই প্রয়োজন । 
গরীব কৃষকরাই সর্বদা গ্রামাঞ্চলের তীব্র সংগ্রামের প্রধান শক্তি । গোপন 

ও প্রকাশ্য কর্মতৎ্পরতার ছুটি পর্যাঞ্জেই তার! বীরত্বের সঙ্গে লড়ে চলেছে। 

তার। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতি সবচেয়ে সহজে সমর্থন জানায় । স্থানীয় 

উৎ্পীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোকদের তারাই হচ্ছে মারাত্মক শক্র এবং বিন্দুমাত্র 

দ্বিধং বোধ না করে তারা তার্দের শিবিরের উপরে আক্রমণ করে । তারা ধনী 

কৃষকদের বলে, “আমরা অনেক আগেই কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়েছি । তোমরা 

এখনো দ্বিধা করছ কেন? ধনী কৃষকর! বিজ্জপের সঙ্গে উত্তর দেয়--তোমাদের 

যোগ না দেবার কি আছে? তোমাদের মাথার উপরে না আছে একট টালি, 

পায়ের নীচে না আছে এক ফালি জমি!” এট] সত্য যে গরীব কৃষকদের কিছুই 
হারাবার ভয় নেই । সত্যিই তার্দের অনেকেরই “মাথার উপর না আছে একটা 

টালি, পায়ের নীচে না আছে এক ফালি জমি । বাস্তবিকই তাদের সমিতিতে 

যোগর্দানের বাধ। কি? ছাংশ! জেলার তদন্ত অনুসারে গ্রাম অঞ্চলের জন- 
সংখ্যার শতকরণ ৭০ ভাগ গরীব কৃষক, ২* ভাগ মাঝারি কৃষক আর ভূম্বামী ও 

ধনী কৃষক হল শতকরা ১. তাগ। শতকর। ৭০ ভাগ গরীব কৃষককে আবার 

দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে £ একেবারেই নিংশ্য এবং অল্প নিঃম্ব। একে- 

বারেই নিংশ্ঘ ৯২ হল শতকরা -০ ভাগ, তারা সম্পূর্ণরূপে সহায়-সম্পদহীন অর্থাৎ 

তাদের জমিও নেই, অর্থও €েই এবং জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়ই তাদের 

নেই। তারা বাধ্য হয়েছে গৃহত্যাগ করে ভাড়াটিয়া সৈন্য হতে বা মজুর 
থাটতে কিংবা ভ্রাম্যমান ভিক্ষক হতে । অল্প লহায়-সম্পদহুন হল বাকী ৫, 

ভাগ । তারা অল্প নি:স্থ১৩ অর্থাৎ তাদের সামান্য জমি বা সামান্ত 

অর্থ আছে। কিন্তু তাঁর যা উপার্জন করে, তার চেয়ে ব্যয় বেশি, এবং সারা 

বছরই তারা কঠোর পরিশ্রম করে ও ছুঃখ কষ্টের ভেতর জীবনযাপন করে । এই 
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ধরনের লোকের মধ্যে আছে হম্তশিল্পী, বর্গাদার কষক (ধনী বর্গাদার কৃষকদের 

বাদ দিয়ে) এবং আধা-শ্বত্বাধিকারী কৃষক । গরশব কুষকর্দের বিরাট: 

জনমাধারণ-__যার] গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার সতকর! ৭ ভাগ, তারাই 
করুষক সমিতির মেরুদণ্ড, সামস্ত শক্তির উচ্ছেদসাধনের অগ্রবাহিনী এবং সেই 

বীরনায়ক যারা বন বছরের অসম্পাদিত বৈপ্লবিক কাজকে সম্পাদন করেছে । 

গরীব কৃষকশ্রেণী ( অসৎ ভন্্রলোকদের কথায় ইতর লোক" ) ছাড়া গ্রামাঞ্চলে 

ব্তমান বৈপ্লবিক পরিস্থিতি স্ষ্টি করা, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকের, 

পতন ঘটানো এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হতো না। 
গরীব কৃষকর1 সবচেক়্ে বেশি বিপ্লবী হবার ফলে কৃষক সমিতির নেতৃত্ব লাভ 

করেছে । প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় পর্যায়েই একেবারেই নিম্নতম কৃষক 

সমিতির সভাপতি এবং কমিটি-স্দশ্যদের প্রা সকলেই ছিল গরীব কৃষক । 

(হেংশান জেলার থান। সমিতির কমিটি-সদশ্যদের মধ্যে একেবারে নিঃম্ব কৃষক 

ছিল শতকরা €* ভাগ, অল্প নিঃত্ঘ কৃষক ছিল শতকর। ৪০ ভাগ, এবং দারিদ্র্য 

প্রপীড়িত বুদ্ধিজীবী ছিল শতকরা ১০ ভাগ। ) গরীব কৃষকদের নেতৃত্ব 

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । গরীব কৃষক ব্যতীত বিপ্লব হতে পারে না। তাদের 

ভূমিকা অস্বীকার করার মানেই হুল বিপ্রবকে অস্বীকার করা। তাদের 
আক্রমণ করার অর্থ বিপ্রবকে আক্রমণ করা ৷ বিপ্রবের সাধারণ গতিমুখ সম্পর্কে 

তারা কখনই ভূল করেনি । তাৰ! স্থানীয় উত্পীড়ক এবং অসৎ ভন্রলোকদের 

মর্ধা্দা নষ্ট করে দিয়েছে । ছোট-বড় সকল ম্থনীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ 

তন্ত্রলোকর্দের তার] ধুলিলুন্ঠিত করেছে এবং পদতলে রেখেছে । বিপ্লবী কারধ- 

কলাপের সময় তার্দের অনেক কাজ, যা “অধিক বাড়াবাড়ি করা, হচ্ছে বলে 

লেবেল আট! হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষেই বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন ছিল। স্নানের 

কিছু কিছু জেলা সরকার, কুওমিনতাঙের জেল! সদরদপ্তর এবং জেলা কৃষক 

সমিতি ইতিমধ্যেই কতকগুলি ভুল করেছে । এমনকি, কেউ কেউ ভূম্বামীদের 

অনুরোধে নিম্নস্তরের কৃষক সমিতিগুলোর কর্মকতাদের গ্রেঙার করার জন্য সৈন্থু 

পর্যস্ত পাঠিয়েছে । হেংশান এবং সিয়াংসিয়াং জেলার জেলে বেশকিছু সংখ্যক 
থান। কৃষক সমিতির সভাপতি এবং কমিটি-সদশ্তকে আটক করা হয়েছে । এটা 

অত্যন্ত মারাত্মক ভুল এবং এতে প্রতিক্রিয়াশীলদের স্পর্যা বাড়িয়ে দেয়। 

এটা তুল কিনা তার বিচার করতে হলে, আপনাকে শুধু খেয়াল করতে হবে» 
যেখানেই কৃষক সমিতির সভাপতি কিংবা কমিটি-সদশ্তর! গ্রেগ্ডার হয়েছে, 
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সেখানেই স্থানীয় উচ্ছংখল ভূচ্বামীরা কি রকম আনন্দিত হয়েছে এবং 
প্রতিক্রিয়াশীল ভাবপ্রবণত1 কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে । 'ইতর লোকের আন্দোলন” 
আর “অলস কৃষকর্দের আন্দোলন” বলে যে প্রতিবিপ্রবী কথাবার্তা চলছে, 
আমাদের অবশ্ঠই তার বিরোধিতা করতে হবে এবং গরীব কুষকশ্রেণীর উপর 
আক্রমণ করার জন্য স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সাহায্য করার তল 
যাতে না করি, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে । যদিও 
অল্প সংখ্যক গরীব কষক নেতার কার্ধকলাপে নিঃসন্দেহে ক্রটি-বিচ্যুতি ছিল তবু 

তাদের অনেকেই এখন শুধরে উঠেছে । তাবা নিজেরাই উগ্ভমশীলতার সঙ্গে 
জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করেছে এবং দহ্থ্যবৃত্তির দমন করছে। কৃষক সমিতি যেখানে 
শক্তিশালী, জুয়াখেল1 সেখানে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে এবং দস্থাবৃত্তি অস্তহিত 
হয়েছে। একথা আক্ষরিকভাবে সত্য যে, কোন কোন স্থানে পথে জিনিস পড়ে 
থাকলেও কেউ তা তুলে নেয় না এবং রাব্রিকালে দরজায় খিল এঁটে দেয় না। 
হেংশানের তদত্ত অনুসারে, গরীব কৃষক নেতাদের শতকরা ৮৫ জনই প্রভূত 
উদ্তিসাধন করেছে এবং নিজেদেরকে কর্মদক্ষ ও কঠোর পরিশ্রমী বলে প্রমাণ 
করেছে । শতকরা মাত্র ১৫ জনের কিছু বদভ্যাস আছে। ব্ড়জোর এদের 
অন্বাহ্যকর সংখ্যালঘু বলতে পার! যায়। তাদের 'ইতর লোক বলে 
নিবিচারে নিন্দা করার ব্যাপারে স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ ভদ্্রলোকদের 
কথার প্রতিধ্বণি আমরা অবশ্তই করব না। “অস্বাস্থ্যকর সংখ্যালঘু'র সমস্যার 
সমাধান কেবলমাত্র কিষক সমিতির শৃংখলাকে দুঢ়তর কর, এই শ্লোগানের 
মাধ্যমে, জনগণের মধ্যে প্রচার চালিয়ে, “অস্বাস্থ্যকর সংখ্যালঘু'কে শিক্ষিত 
করে এবং সমিতির শৃংখলাকে দৃঢ়বন্ধ করেই করা ঘেতে পারে । যে গ্রেপ্তারে 
গরীব কষকশ্রেণীর মর্যাদার ক্ষতি হয়ঃ এবং স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোক- 
দের শদ্ধত্য বাড়ে--এমন গ্রেপ্তারের জন্যে কোন অবস্থাতেই সৈন্যদের 
নিবিচারে পাঠানো উচিত নয়। এই বিষয়টির প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়। দরকার । 

চোদ্দটি মহান কীতি 
কষক সমিতির সমালোচকদের অনেকেই অভিযোগ করে যে, এই সমিতি- 

গুলে বহু খারাপ কাজ করেছে । আমি আগেই বলেছি, স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও 
অসৎ ভন্রলোকদের উপর কৃষকর্ধের আক্রমণ পুরোপুরি এক বিপ্লবী কর্মধারা এবং 
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সেগুলি কোনভাবেই দুষনীয় নয়। তবু কৃষকর] অনেক কাঁজ সম্পন্ন করেছে 
এবং লোকজনের সমালোচনার জবাব দেবার জন্য তার্দের যাবতীয় কার্ধকলাপকে 

এক এক কবে আমাদের অবশ্যই খুঁটিয়ে পরীক্ষা! করে দেখতে হবে ; দেখতে 

হবে তার] সত্যই কি করেছে । তাদের গত কয়েক মাসের কার্কলাপকে আমি 
শ্রেণীবিষ্তস্ত করেছি এবং সেগুলির সারসংকলন করেছি । কৃষক সমিতিগুলোর 

নেতৃত্বে কষকর] নিম্নলিখিত চোদ্দটি মহান কীতি সম্পন্ন করেছে । 

১। কৃষক সমিতির মধ্যে কষকদের সংগঠিত করা 
এটাই হুল কৃষকদের প্রথম মহান কীতি। সিয়াংখান, সিয়াংদিয়াং, 

হেংশানের মতে] গলাতে প্রায় সব কষকই সংগঠিত হয়েছে এবং এমন একটা 
স্থদূর কোণও নেই যেখানে তারা তৎ্পর নয় । এইসব জেলাগুলো প্রথম সারিতে 

পড়ে। দ্বিতীয় সারিতে পড়ে ঈইয়াং, হুয়ারোং-এর মতো অন্তান্ত জেলাগুলো, 

যেখানে কৃষকদের অধিকাংশই সংগঠিত, অসংগঠিত বয়ে গেছে এক ক্ষুদ্রাংশই । 
কোন কোন জেলায় যেমন ছেংপু, লিংলিং-এ এক ক্ষুতপ্রাংশ সংগঠিত হলেও 
বেশির ভাগ কষক এখনো অসংগঠিত; এই জেলাগুলো তৃতীয় সারিতে পড়ে । 

ইউয়ান জু-মিংয়র১৪ শাসনাধীন পশ্চিম হুনানে কৃষক সমিতির প্রচার এখনো 
পৌঁছায়নি, এখানকার অনেক জেলায় কৃষকরা! সম্পূর্ণভাবে অসংগঠিত, এগুলি 
পড়ে চতুর্থ সারিতে । মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ছাংশাকে কেন্দ্র করে মধ্য 
কনানের জেলাগুলিই সবধেয়ে অগ্রলর, দক্ষিণ হুনীনের জেলাগুলি পড়ে দ্বিতীয় 

স্তরে এবং পশ্চিম ছনীনে কৃষকরা কেবল সবে সংগঠিত হতে শুরু করেছে । গত 

নভেম্বরে সংগৃহীত প্রাদেশিক কৃষক সমিতির হিসাব অনুযায়ী সারা প্রদেশটির 
শঃটি জেলার মধ্যে ৩৭টিতে কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির সদশ্তসংখ্য। 
মোট ১১,৩৬৭,৭২৭। এইসব সবস্তের যধ্যে প্রায় ১০ লাখ সংগঠিত হয় গত 
অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ঘখন সমিতিগুলির শক্তি বুদ্ধি পায়, অথচ সেপ্টেম্বর 

অবধি সদশ্তসংখ্যা ছিল মাত্র তিন থেকে চার লাখ । তারপর এল ডিসেম্বর ও 

জানুয়ারী এই ছু'টিমাস। এ সময়ে দ্রুত বুদ্ধি পেতে থাকে কৃষক-আন্দোলন। 
জানুয়ারীর শেষাবধি সমিতির সদস্যসংখ্যা কম করেও ২০ লক্ষে উঠেছিল । 
যেহেতু সমিতিতে যোগদান করার সময় প্রত্যেকটি পরিবার সাধারণভাবে মাত্র 
একজনের নাম লেখায় এবং পরিবারগুলির গড়পড়তা সদশ্তসংখ্য। পাচ, সেই 

ছিসেবে কৃষক সমিতির অনুগামী স্দশ্তংখ্য। দাঁড়ায় প্রায় এক কোটি । সমিতি- 
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গুলির এই বিস্ময়কর ও দ্রুততর প্রনারের ফলেই সমস্ত স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ, 

ভদ্রলোক এবং ছুর্নীতিপরায়ণ মরকারী কর্মচ।রীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আর 

পৃথিবী এমন সম্পূর্ণভাবে পান্টে গেছে দেখে জনসাধারণ বিম্মিত হয়ে পড়েছে, 

এবং গ্রামাঞ্চলে এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে । কৃষক সমিতির নেতৃত্বে 

এটাই হুল কৃষকদের প্রথম মহান কীতি। 

২। রাজনৈতিকভাবে ভূম্বামীদেরকে আঘাত করা 
কৃষকর। নিজেদের সংগঠন খাড়া করার পর, প্রথম যে কাজ করেছে তা হল 

তৃম্বামীশ্রেণীর, বিশেষ করে স্থানীয় উতৎ্পীড়ক পু অস্ৎ ভত্রলোকদের রজেনৈতিক 

মযাদা চুরমার করা অর্থাৎ পল্লীসমাজে ভূগ্বাম়ীদের কর্তৃত্বকে উৎখাত কর] এবং 

কৃষকদের কতৃত্ব গড়ে তোলা । এটা হচ্ছে চরম গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্তক সংগ্রাম । 

দ্বিতীয় পর্যায়কালে অর্থাৎ বিপ্লবী কাধকলাপের পধায়ে এটাই হুল সংগ্রামের 

কেন্দ্র । এই সংগ্রামে জয়লাভ করা না গেলে খাজন৷ ও সদ কমানো, জমি ও 

অন্যান্য উৎপাদ্ন-উপকরণগুলি করাম্ত্ত করা ইত্যার্দি অর্থনৈতিক সংগ্রামে 

কে নমতেই জয়লাত করা সম্ভব নয়। হুনানের সিক়্াংসিয়াং, হেংশান, 1সয়াংখান 

জেলার মতে! অনেকস্থানে অবশ্য একটা এটা সমন্যা নয়, কেননা এসব জায়গায় 

ভূম্বামীশ্রেণীর কতৃত্ব সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং কৃষকদের কত্ ত্বই 
সেখানে একমাত্র কতৃ ত্ব। কিন্তু লিলিং-এর মতো জেলায় এখনে। এমন কিছু 

স্থান আছে ( যেমন লিলিং-এর পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ), যেখানে আপাতদৃষ্টিতে 

রুষকদের কর্তৃত্বের তুলনায় ভূপ্বামীদের কতৃত্ব ছুর্বল বলে মনে হয়, কিন্ত 

এস্ব স্থানে রাজনৈত্তিক সংগ্রাম তীব্র হয়নি বলে বাস্তবে ভূত্বামীঘের বতৃ তব 
গোপনে গোপনে কৃষকদের কতৃত্তের বিরোধিতা করছে । এইসব স্থানে কৃষকর। 

রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেছে--এমন কথা বলার সময় এখনও আসেনি এবং 

ভূপ্বামীদের কতৃত্ব পুরোপুরি চুরমার না হওয়া অবধি আরও জোরের সঙ্গে 

রাজনৈতিক সংগ্রাম তাদের অবশ্যই চালাতে হবে। সবকিছু ধরলে কুষকবা 

ভূম্বামীদেরকে রাজনৈতিকভাবে আঘাত করার ব্যাপারে যেসব পদ্ধতি 
অবলম্বন করেছে, তা নিম্নরূপ £ 

হিসাব পরীক্ষ1 কর। | স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ ভন্রলোকদ্দের হাতে 
স্থানীয় যে সাধারণ সম্পত্তির টাকা-পয়সা আসতে তা তারা প্রায়ই নিজেদের 

সুবিধার জন্য খরচ করতে তৎপর হতো এবং হিসাবপন্ভও ঠিকমতো রাখা হতো! 
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না। বনু স্থানীয় উৎপীড়ক ও অপৎ ভদ্রলৌককে উৎখাত করবার উপশক্ষ হিসেবে 

কষকর! এখন হিসাঁৰ পরীক্ষা! করাটা কাজে লাগাচ্ছে। স্থানীয় উৎপীড়ক ও 
অসৎ ভদ্রলে'কদের সঙ্গে আথিক হিসাবনিকাশ করাঁর জন্য বহুস্থানে হিসাব 

পরীক্ষা কমিটি স্থাপন কর] হয়েছে । আর এইরকম কোন কমিটি নজরে 
পড়লেই স্থানীয় উত্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলৌকেরা শিউরে ওঠে । যেলব জেলায় 

কৃষক-আন্দোলন সক্রিয়, সেখানে এ ধরনের ছিসাব পরীক্ষাটি খুব প্রচলিত । 

এগুলি টাকাকড়ি উদ্ধার করবার জন্য অতট! গুরত্বপূর্ণ নয়, যতট। স্থানীয় 
উৎপীড়ক ও অপৎ ভদ্রলৌকদের অপরাধ জনপাধারণের মধ্যে প্রকাশ 
করা, এবং এইভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক মধাার আলন থেকে তাদের 

নীচে ফেলে দেওয়া | 

জরিমানা ধার্য কর। । কৃষকরা তাদ্দের যেলব অপরাধের জন্য জরিমানা 

ধার করে সেগুলি হল : হিসাব পরীক্ষায় উদঘাটিত অনিয়ম, রুষকর্দের বিরুদ্ধে 

অতীব দৌরাত্মা, কৃষক সমিতির পক্ষে ক্ষতিকর বর্তমান কার্কলাপ, জুয়ার 

উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা না মানা! ও আফিমের হুক! ত্যাগ করতে অন্বীকার 

কর1। কৃষকরা জরিমানা ধাধ করে এইরকম: এই স্থানীয় উতৎপীড়ককে 

অত টাকা দিতে হবে, অমুক অনৎ ভদ্রলোককে অত দিতে হবে, আব এই 

অর্থের পরিমাণ দশ থেকে হাজার হাজার ইউগ্নান পধন্ত ধার্য কর! হয়। 

স্বভাবত:ই কথ্বকর। যে ব্যক্তির উপর জরিমানা ধার্য করেছে, সে একেবারেই 

মুখ দেখাভে পাবে না। 

চাদ আরোপ । দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য, সমবায় কিংবা কৃষক খাণ- 

দান সমিতি গঠনের জন্ত বা অন্যান্য চাহির্দীর জন্য বিবেকবজিত ধনী ভূম্বামী- 
দেরকে চাদ দিতে বাধ্য করা! হয়। চীর্দা আরোপও একরকমের শাস্তি, তবে 

এই শাস্তি জরিমানার তুপপনায় অপেক্ষাকৃত নরম প্রকৃতির । দুর্ভোগ এডানোর 

জন্ত ভূদ্বামীদের অনেকে শ্বেচ্ছায় কৃষক সমিতিগুলিতে চাদ। দেয়। 

ছোটখাট প্রতিবাদ । কথায় বা কাজে যখন কেউ কৃষক সমিতির ক্ষতি 
করে এবং এই অপরাধ হন্ন ছোটখাট ধরনের, তখন কৃষকেরা দল বেধে দুন্ধত- 

কারীর বাড়ীতে গি'য় হাঁজির হয় এবং তাঁর কাছে বিধিমতো প্রতিবাদ জানিয়ে 

আপে। ফলে, সাধারণতঃ সেই ব্যক্তির কাছ থেকে “এ কাজ আর করব না, 

জাতীয় এক প্রতিজ্ঞাপত্র পিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া! হয়। এই প্রতিজ্ঞপত্রে লে 

ভবিগ্ততে কাজে বা কথায় কৃষক লমিতির অর্ধদার ক্ষতি না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। 

6৬ 



বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন । কুষক সমিতির প্রতি শক্রভাবাপন্ন স্থানীয় 

উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য বিরাট জনতার 
সমাবেশ হয়। তাঁরা অপরাধীর বাড়ীতে গিয়ে তার শুকর জবাই করে আর 
শল্তার্দি নিয়ে খানা বানিয়ে খায় । এই ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল। 

সিয়াংথান জেলায় মাচিয়াহোতে সম্প্রতি এইরুকম ঘটনা ঘটেছে । সেখানে 

পনেরে! হাজার কৃষকর্দের একটি দল ছয় জন অসৎ ভত্রলৌোকের বিরুদ্ধে বিক্ষোত 

প্রদর্শন করেছে । চারদিন ধরে এ বিক্ষোভ প্রদর্শন চলে, আর এই চারদিনে 

১৩০টিরও বেশি শুকর জবাই করে খাওয়া হয়। এই ধরনের বিক্ষোভ 

প্রদর্শনের পর কৃষকরা সাধারণতঃ জরিমান। ধধ করে। 

“লম্বা গাধার টুপি পরিয়ে" গ্রামের মধ্য ধিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে 
বেড়ীনে।। এ ধরনের ঘটন। খুবই সাধারণ । স্থানীস্থ উতৎ্পীড়ক ও অসৎ 

তন্রলোকদের মাথায় একট! লম্বা কাগজের টুপি বসিয়ে দেওয়! হুয়, তাতে লেখা 
থাকে-_-“অমুক স্থানীয় উৎ্পীড়ক” বা “অমুক অসৎ ভদ্রলোক । তাকে দড়ি দিয়ে 

বেধে টেনে নেওয়া হয় আর সামনে ও পিছনে ৰিরাট জনতার মিছিল চলে 

জনসাধারণের দৃষ্টি আকধণের জন্ত কখনো কখনো। পিতলের ঘণ্টা বাজানো হস 

ও নিশান দোলানো হয় । অন্য সবরকম শান্তির চেয়ে এই ধরনের শান্তিতে 

স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকরা বেশি করে ভয়ে কাপে । একবার যাঁর 

মাথায় গাধার টুপি পরানো হয়» তার আর মুখ দেখানোর উপায় থাকে না এবং 

আর কখনো সে মাথা তুলে চলতে পাবে না। সেইজন্য ধনীদের অনেকেই 

লম্বা টুপি পরার চেয়ে জরিমান! দেওয়াটাকে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু কুষ্ণকর! 

জেদ ধরলে তাদের এট! পরতেই হয়। উদ্ভাবানে পটু এমন এক থানার কবক 
সম্নিতি একজন অসৎ ভদ্রলোককে ধরে ঘোষণ। করল যে সেইদিন তার মাথায় 

লম্বা! গাধার টুপি পরানো হবে । অসৎ ভদ্রলোকটি ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 

কিন্তু পরে কৃষক সমিত্তি সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাঁকে সেইদিন গাধার টুপি পরানে। 

হবে না। তারা এই যুক্তি দেখালে! যে, লোকটিকে যদি সেইদ্দিনই টুপি পরানো 
হয় তাহলে সে তার শ্বভাবে কঠিন হয়ে উঠবে এবং তার ভয় ভেঙে যাবে, তাই 
তাকে বাড়ী ফিরে যেতে দিকে আর একদিন গাধার টুপি পরালেই বেশি ভাল 

হবে। কখন টুপি পরানে। হবে সেট! জানতে না পেরে এই অসৎ ভত্রলোক 
প্রতিদিন এক উতৎ্কঠার মধ্যে দিন কাটাতে লাগল, সে আর স্বস্তির সঙ্গে বসে 

থাকতে বা ঘুমুতে পারত না। 

৪৭ 



জমিদ্দারদের জেলার জেলে তালাবদ্ধ কর।। লম্বা গাধার টুপি 
পরানোর চেয়ে এট! আরও গুরুতর শাস্তি । কোন স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ 

ভদ্্রলোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জেলার জেলে তাকে প্রেরণ করা হয়। 

তাকে তালাবদ্ধ করে রাখ! হয় এবং তাকে বিচার করে শান্তি দেওয়ার জন্য 

ম্যাজিষ্টেটকে বাধ্য করা হয়। বর্তমানে ঘার্দের জেলে তালাবন্ধ করে রাখ! 
হয়, তার আর আগের লোক নয়। আগে অসৎ ভদ্রলোকের কৃষকদের 

তাল।বন্ধ করার জন্ত প্রেরণ করতো! আর এখন করা হচ্ছে ঠিক তার উল্টো । 

নির্বাসন । স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভন্রলোকদের মধ্যে যার! সবচেয়ে 
জঘন্য অপরাধে অপরাধী তাদেরকে নির্বাসন দেওয়ার কোন ইচ্ছ। কৃষকদের 

নেই; তারা বরং সেলব ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে বা হত্যা করতে চায়। 

এইসব ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হওয়া কিম্বা নিহত হবার ভয়ে পাশিয়ে যায় । যেসব 

জেলায় কষক-আন্দোলন বেশ ভালভাবে গড়ে উঠেছে সেসব স্থান থেকে প্রায় 

সকল প্রধান স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকরা পালিয়ে গেছে-__ এর অর্থ 

নির্বাসনই দাড়ায় । তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়রা শাংহাইয়ে পালিয়ে গেছে, দ্বিতীয় 

স্তরের লৌকেরা গেছে হানখোয়ে, তৃতীয় স্তরেরা গেছে ছাংশাযস এবং চতুর্থ 

স্তরের লোকেরা গেছে জেলা শহরগুলোতে । পলাতক স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ 

ভদ্রলোকদের মধ্যে যারা শাংহাইয়ে পালিয়েছে, তারাই সবচেয়ে নিরাপদে 

আছে । হাঁনখোৌয়ে যারা পালিয়েছে তাদের কাউকে কাউকে, যেমন হুয়ারোং-এর 

তিনজন অসৎ ভদ্রলোককে শেষ পধন্ত ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। যার 

ছাংশাতে পালিয়েছিল তারা তাদেরহ জেলা থেকে আগত প্রাদেশিক 

রাজধানীতে অধ্যয়নরত ছাত্র কর্তৃক যে-কোন সময় ধর1 পড়ার বিপদের মধ্যে 

আছে । আমি নিজে ছাংশাতে দুইজনকে গ্রেপ্তার হতে দেখেছিলাম । 

জেলার শহরসমূহে যার1 আশ্ররন নিয়েছে তার। কেবল চতুর্থ স্তরের লোক এবং 
বন্ধ চোখ ও কান সমন্বিত কৃষকরা সহজেই তাদের খুজে বের করতে পাবে। 

কৃষকরা অবস্থাপন্নদের নির্বাসন দ্রিয়েছে-_-এই অবস্থার উল্লেখ করে হুনানের 

প্রাদেশিক সরকারের অর্থদপ্তরের কর্মকর্তার টাকা ওঠানোর ব্যাপারে তার 

যে অন্থবিধায় পড়ছে তা ব্যাখ্যা করে। এ থেকে কিছুটা আভাল পাওয় 

যায়, কতখানি ব্যাপকভাবে স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের তাদের 

নিজস্ব গ্রাম্য বাসভূমি থেকে উৎখাত করা হতো । 

মৃত্যুদণ্ড । এর প্রয়োগ কেবল খুব বড় স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ ভ্র- 
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লোকদের ক্ষেত্রেই সীমাব্ধ করে রাখা হয়। আর জনসাধারণের অপরাপর 

অংশের সঙ্গে মিলে রুষকরা এই শাম্ত কারধকরী করে । যেমন, নিংসিয়াংয়ের 

ইয়াং চি-জে. ইয়ুয়েইয়াংয়ের চৌ চিয়া-কান, হুয়ারো ংয়ের ফু তাও-নান ও স্থন 
পো-চুকে সরকারা কর্তৃপক্ষ গুলি করে হত্যা করেছে কধক ও জনসাধারণের 

অন্থান্ত অংশের চাপে । আর সিয়াংথাংয়ে, রুষক ও জনসাধারণের অপরাপর 

অংশের লোকেরা জেলে তালাবন্ধ ইযান রোংছিউকে তাদের হাতে ছেড়ে 

দিতে ম্যাজি্রটকে বাধ্য করেছে এবং কৃষকরা] নিজেরাই তাকে হত্যা করেছে। 

কৃষকদের হাতেই নিহ5 হয়েছিল নিংসিয়ংয়ের পিউ চাও । পিলিংয়ের পেং 

চি-ফান এবং ঈইয়াংয়ের চৌ থিয়ান-চ্যুয়ে ও ছাও হযৃন-এর হত্যা করার 

ব্যাপ।রটা "স্থানীয় উত্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ 
আদালত'- এর রায় সাপেক্ষে আটকে আছে । এ বকম একজন বড় স্থানীয় 

উতৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোকের হত্যাকাণ্ড সমগ্র জেলার আকাশ-বাতাস 

মুখরিত করে তোলে এবং সামস্ততস্ত্রের ছু্ট অবশেবসমূহকে মুছে ফেলবার 

ব্যাপারে এই পদক্ষেপ খুবই কার্করী । প্রত্যেকটি জেলায় এইব্রকম 

বড় বড় স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের অস্তিত্ব আছে । কোন জেলায় 

আছে কয়েক ভজন, আবার কোন জেলায় অন্ততঃ কয়েকজন । আর 

প্রত্যেকটি জেলায়ই অস্ততঃপক্ষে সবচেয়ে দ্বণ্য অপরাধে অপরাধী কয়েকজনকে 

হত্যা করাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করার কার্ধকরী পদ্ধতি । স্থানীয় 
উতৎ্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকের] যখন ক্ষমতার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত ছিল তখন 

তারা আক্ষরিক অর্থে কুষকর্দের কোতল করত, আর তাতে তাদের চোখের 

পাতাও কাপত না। হো! মাই-ছ্যয়ান দশ বছর ধরে ছিল ছাংশা! জেলার 

সিনখাং টাউনের প্রতিরক্ষাবাহিনীর কর্তা । প্রায় এক হাজার দারিক্ত্য প্রপীড়িত 

কৃষককে হত্য। করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সে দায়ী । এই কাজকে বাগাড়ম্বর 

করে সে বর্ণনা করত “ডাকাত নিধন” বলে। আমার নিজের দেশ সিয়াং- 

থান জেলার ইনথিয়ান টাউনের প্রতিরক্ষাবাহিনার থাঁং চ্যুন-ইয়ান আর লুও 
শু-লিন এই দুজন ১৯১৩ সাল থেকে গত ১৪ বছরে পঞ্চাশজনেরও বেশি 

লোককে খুন করেছে, আর জ্যান্ত কবর দিয়েছে চারজনকে । যে পঞ্চাশ- 

জনের বেশি লোককে তার হত্যা করেঃ তাদের প্রথম দু'জন ছিল একেবারেই 

নির্দোষ ভিক্ষুক । থাং চ্যুন-ইয়ান বলেছিল ঃ “এক জোড়া ভিখারী হত্যা 

করে শুরু করা যাক 1 আর এইভাবে ছু'টে! জীবনকে খতম করে দেওয়া] হয়। 
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আগেকার দিনে স্থানীয় উতৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকর্দের নিষ্টুরতা ছিল এই 

রকমের । তারা গ্রামাঞ্চলে যে শ্বেত সন্ত্রাস সুষ্টি করেছিল ত! ছিল এই রকমের । 

আর আজ যখন কৃষকেরা দ্রোহ করে জনকয়েককে মাত্র গুলি করে মেরেছে 

এবং প্রতিবিপ্রবীদের দমন করবার জন্ত খানিকটা মান্তর সন্ত্রাস হ্যা করেছে, 
তখন একথা বপার কি কোন যুক্তি আছে যে, এমন কর] উচিত নয় ? 

৩। ভূম্বামীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে আঘাত কর! 

এলাকার বাইরে শম্ত পাঠানো, শশ্যের দাম জোর করে চড়ানো 
এবং মুতদারী ও ফাটকাবাজারীর উপর নিষেধাজ্ঞা । হুনানের 
কৃষকদের অর্থ নৈতিক সংগ্রামে সাম্প্রতিক মাসের ঘটনাবলীর মধ্যে এটি একটি 

বিরাট ব্যাপার । গত অক্টোবর মাস থেকে গরীব কৃষকরা ভূম্বামী ও ধনী 

কৃষকদের শশ্ট বাইরে যাওয়া প্রতিরোধ করেছে এবং নিষিদ্ধ করে দিয়েছে 

জোর করে শশ্তের দাম চড়ানো ও মজুতদারী ও ফাটকাবাজারী । ফলে, গরীব 

কষকর। তাদের উদ্দেশ্তকে সম্পূর্ণূপে সফল করতে পেরেছে । শস্তের বাইরে 
চালানের উপর এই নিষেধাজ্ঞাটি একেবারেই অনলংঘনীয়। শস্তের দাম বেশ 

পড়ে গেছে আর মজুতদাঁরী ও ফাটকাবাঁজারী লোপ পেয়েছে। 

খাজন। ও জামানত বৃদ্ধির উপর নিষেধাজ্ঞা১৫ এবং খাজন। ও 
জামানত কমানোর জন্য প্রচার । গত জুলাই-আগস্ট মাসে কষক সমিতি- 

গুলি ঘখন দুর্বল ছিল, তখন চয়মতম শোষণের দ্বীর্ঘপ্রতিষ্ঠ প্রথা অন্থনরণ করে 

ভূত্বামীরা একের পর এক প্রজ দের উপর খাজনা আর জামানত বৃদ্ধি করে 

নোটিশ জারী করত। কিন্তু, অক্টোবর মাসে যখন কৃষক সমিতিগুলে৷ বেশ 

শক্তি অঞ্জন করল এবং যখন সেগুপি একযোগে খাজনা ও জামানত বৃদ্ধির 

-দ্বিরুদ্ধে দাড়াল তখন এ সম্পরকে আর একটুও উচ্চবাচ্য করতে তৃম্বামীরা সাহস 

করেনি । নভেম্বর মস থেকে পরবর্তীকালে কৃষকর। ভূম্বামীদের ওপরে যখন 
প্রাধান্ত পেতে লাগল, থাজন। ও জামানত হ্রাসের জন্ত প্রচার করার ব্যাপারে 

তার তখন আরও ব্যবস্থ গ্রহণ করল । কৃষকরা বলে, এটা খুব দুঃখের 

ব্যাপার ঘে গত শরৎকালে খাজনা আদায়কালে কৃষক সমিতিগুলি যথেষ্ট 

শক্তিশালী ছিল না, নাঁহলে গত শরৎকাঁলেই আমরা খাঁজণ1! কমাতে পারতাষ। 

আগামী শরৎকালে ঘাতে খাজনা হাস হয় তার জন্ত কৃষকরা এখন ব্যাপক 

গ্রচার'চালাচ্ছে, আর ভূম্বামীরাও জানতে চায় কেমন করে তা কমানো ঘাবে। 
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জামানত কমানোর ব্যাপারে হেংশান এবং অন্তান্ত জেলায় ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হচ্ছে । 

প্রজান্বত্ব বাতিল করার ওপর নিষেধাজ্ঞা । গত জুলাই ও আগস্ট 
মানে ভূম্বামী কর্তৃক প্র্ান্বত্ব বাতিল ও জমি খারিজ দাখিল করার অনেক 
ঘটনা ঘটেছিল । কিন্তু অক্টোবরের পরে প্রজাম্বত্ব বাতিল করতে কেউই 
সাহস করেনি । আজ প্রজান্বত্ব বাতিল কর] বা! জমি খারিজ দাখিল করার 
কথাই ওঠে না। যে সমস্যাটা এখনো দেখা দেয় তা হল তূম্বামী নিজে 
যদি জমি চাঁষ করতে চায়, তাহলে প্রজান্বত্ব বাতিল কর! যাবে কিনা । 
কোন কোন জায়গায় কধকবা এমনকি এটাও ঘটতে দেয় না। আবার কোন 
কোন স্থানে তূত্বামী নিজে যদি জমি চাষ করতে চায় তাহলে গ্রজাম্বত্ব বাঁতিল 
“করা ঘেতে পারে, কিন্ত তখন আবার প্রজা-কষকদের মধে) বেকার সমন্তা দেখা 
দেয় । এই সমস্যার সমাধান করতে একই রকম কোন পদ্ধতি এখনো স্থিরীরৃত 
হয়নি। 

স্র্দ কমানো । আনহুয়াতে সাধারণভাবে সুদ কমানো হয়েছে । অন্তান্ত 
জেলা থেকেও স্থদ কমানোর খবর এসেছে । কিন্ত যেখানেই রুষক সমিতিগুলি 
খুব শক্তিশালী, সেখানেই গ্রাম্য মহাজনী প্রকতপ্রস্তাবে লৌপ পেয়েছে, কারণ 
তাদের অর্থ সাধারণের সম্পত্তিতে” পরিণত করা হবে এই ভয়ে ভূম্বামীর! 
খণদান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে । বর্তমানে যাঁকে বলা হয় সুদ কমানো, তা 
কেবল পুরানো খণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওইসব পুরানে! খণের স্দই ঘে কেবল 
কমানো হয় তা নয়, উপরস্ত খণর্দাতাকে আঁসলটা আদায় করার ব্যপারে চাপ 
দিতে প্রকৃতপক্ষে নিষেধ কর! হয়। গরীব রুধকর! বলে, 'আমাকে দোঁষ দিও 
পা। বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি আগামী বছরে তোমার টাকা শোধ 
করে দেব।? 

৪। স্থানীয় উৎগীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সামন্ততাস্ত্রিক 
শাসন উচ্ছেদ করা__তু এবং তুয়ান১৬ ধ্বংস কর! 

পুরানো তু (মহকুমা) এবং তুমানের ( থানা ) রাজনৈতিক ক্ষমতার 
সংগএন, বিশেষ করে “তু* পর্যায়ের অর্থাৎ জেল! পর্যায়ের ঠিক নিচের ধাপে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের 
হাতে । তু'র ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল দশ থেকে পঞ্চাশ বা যাঁট হাজার লোকের 
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উপর; তার নিজন্ব সশস্ত্র বাহিনী ছিল-_যেমন থানারক্ষী বাহিনী; তার 
নিজন্ব আধরিক ক্ষমতা ছিল-_যেমন প্রতি ঘুজমির উপর কর১৭ ধার্য করার' 
ক্ষমতা, ইত্যাদি; এবং তার নিজস্ব বিচার ক্ষমতাও ছিল-_যেমন ইচ্ছামতো! 
কৃষকদের গ্রেপ্তার করা, ভেলে দেওয়া, বিচার করা এবং শান্তি দান করার 

ক্ষমতা | যেসব অসৎ ভদ্রলোক এমন ক্ষমতাষন্ত্র পরিচালনা করত তার প্রকৃত- 

পক্ষে ছিল গ্রামাঞ্চলের সম্রাট । তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে প্রজাতন্ত্রের 
রাষ্ট্রপতি, প্রাদেশিক সামরিক গভর্নর৯৮ কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়ে কৃষকরা অত 

মাথা ঘামাত না) তাদের প্রকৃত “মনিব ছিল এইসব গ্রাম্য সম্রাটরা । এই 
ধরনের মনিব শুধু হুম্ শব্দ করলেই রুষকরা বুঝত যে তাদের অত্যন্ত সতর্ক 
থাকতে হবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহের ফলে ভুম্বামীশ্রেণীর কতু 

সাধারণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, আর স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের 

দ্বার! নিয়ন্ত্রিত গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা স্বভ1বতঃই ভেঙে পড়েছে । “তু ও “তুয়ানের' 

প্রধশনর। সকলেই জনসাধারণকে এড়িয়ে চলে এবং নিজেদের মুখ দেখাতে তারা 
সাহস করে না; আর স্থানীয় সব ব্যাপার সমাধানের জন্য তারা কৃষক 

সমিতির কাছে পাঠিয়ে দেয় । লোকজনকে তারা দূরে রাখে এইট বলে, “এট! 
আমার কাজ নয় !, 

কৃষকদের আঁলাপ-আলোচনায় “তু' এবং “তুয়ানের' প্রধানদের কথা উঠলে 

তার। ত্রুদ্ধভাবে বলে “সেই বদমায়েসদের "শপ! তারা শেষ হয়ে গেছে !, 

তাবটে। যেখানেই বিপ্লবের ঝড় বয়েছে, সেখানেই গ্রাম্য শাসনব্যবস্থার 

পুরানো যন্ত্রগুলি সম্পরকে শেষ ভয়ে গেছেঃ কথাটা যথার্থ অবস্থা প্রকাশ 

করে। 

৫। ভূম্বামীদের সশস্ত্র শক্তির উচ্ছেদ এবং কৃষকদের 
সশস্ত্র শক্তির প্রতিষ্ঠা 

হুনান প্রদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের তুলনায় মধ্যাংশের ভূম্বামীদের 

সশন্ত্র শক্তির পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকত কম । প্রত্যেকটি জেলায় যদি গড়ে 

৬০০টি রাইফেল ধর! যায়, তাঁহলে ৭৫টি জেলায় সর্মোট রাইফেল সংখ্যা হবে 
৪৫১০০০টি। বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে । দক্ষিণ ও মধ্যাংশে 

যেখানে কৃষক-আন্দোলন বেশ ভালভাবে গড়ে উঠেছে, €সখানে কৃষকরা যে 

প্রচণ্ড গতিতে জেগে উঠেছে, তার ফলে ভূম্বামীশ্রেণী নিজের শক্তি টিকিয়ে 
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রাখতে পারেনি । তাদের সশস্ত্র শক্তিগুলি ব্যাপকহারে কৃষক সমিতির কাছে 

আত্মপমর্পণ করেছে এবং কৃষকদের পক্ষে চলে গিয়েছে । এর দৃষ্টান্ত পাওয়! 

যায় নিংসিয়াং, পিংচিয়াংং লিউইয়াং, ছাংশা, লিলিং, সিয়াংথান, সিয়াং- 

সিয়াং, আনহয়া, তেংশান, হেংইয়াং প্রমুখ জেলায় । পাওছিংয়ের মতো 

কোন কোন জেলায় ভূম্বামী্দের সশস্ত্র বাহিনীর অল্প অংশ একটা নিরপেক্ষ 
ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু তাদের প্রবণতা হল আত্মসমর্পণের দিকে। 

আর একট! ক্ষুদ্রাংশ কৃষক সমিতিগুলির বিরোধিতা করছে, যেমন, দষ্টান্ত- 

স্বরূপ, ইচাং, লিনউ এবং চিয়াহে। প্রমুখ জেলাঁন কথা উল্লেখ করা যায়। 

কিন্তু কষকরা! তার্দের আক্রমণ করছে এবং অল্পকালের মধ্যে তাদের উচ্োদ 

করে ফেলবে । প্রতিক্রিয়াশীল ভূম্বামীদ্দের কাছ থেকে এইভাবে যেসব 

সশস্ত্র শক্তি পাওয়া গিয়েছে, তাদের সবাইকে "স্থায়ী পারিবারিক মিলি- 

শিয়ায়'১৯ পুনর্গঠিত করা হচ্ছে এবং তার্ধেরকে গ্রাম স্থায়ত্তশাসিত সরকারের 

নতুন ব্যবস্থার অধীনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে__যে সরকার কৃষকদের রাজনৈতিক 

ক্ষমতার ধারক । এইসব পুরানো সশস্ত্র শক্তিকে নিজেদের দলে আনা হল 

একট উপায়, যাঁর দ্বারা কৃষকরা তাদের নিজেদের সশস্ক শক্তি গড়ে তুলছে । 

আর একট] নতুন পদ্ধতি হল কৃষক সমিতির বর্শাবাহিনী গড়ে তোলা । 

বর্শাগুলিতে আছে হুল বসানে। ছু'দিকে কাটে এমন পাত, যা লঙ্বা লাঠির 
মাথায় বসানো থাকে । কেবল পিয়়াংসিয়াং জেলায় এই অস্ত্রের সংখ্যা হল 

এক লাখ । অন্যান্য জেলায়, যথা সিয়াংথান, হেংশানঃ লিলিং এবং ছাংশার 
প্রতোকটিতে আছে ৭০,-০০-৮০,০০০, বা ৫ ০,০ ০০-৬০১০ ০০ কিম্বা ৩০,০০ ০- 

৪০১০০০টি করে। যেসব জেলায় কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার 

প্রত্যেকটিতে ব্শাবাহিনী দ্রুত বুদ্ধি পাচ্ছে । এইভাবে অস্ত্রসজ্জিত কৃষকরা 

গঠন করে “অস্থায়ী পারিবারিক মিলিশিযা' । বর্শাসজ্জিত এই বিরাট বাহিনী 

উপরে উল্লিখিত পুরানে! সশন্ত্র বাহিনী থেকে আরও ব্ড। এই বাহিনী 

একটা নবজাত সশস্ত্র শক্তি, যাকে দেখামাজ্র স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ 

ভদ্রলোকের ভয়ে কাপতে থাকে । হুনানের বিপ্লবী কতৃপিক্ষকে এ ব্যাপারে 

যত্বণীল হওয়া উচিত যে, প্রদেশের ৭৫টি জেলার ছুকোটির বেশি কৃষকের 

মধ্যে যেন এই সশস্ত্র শক্তি সত্যই ব্যাপকভাবে গঠন কর] হয়; যেন তরুণ বা 

পরিণত বয়স্ক প্রত্যেকটি কষকের একট করে বর্শা থাকে, বর্শা একটি মারাত্মক 

অন্ন এমন মনে করে এর উপর যেন কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা না হয়। 
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বর্শা দেখলেই যার বুক কাপে সে সত্যই ভীরু! কেবল স্থানীয় উৎপীড়ক ও 

অসৎ ভদ্রলোকেরা তাঁর ভয়ে ভীত, কিন্তু কোন বিপ্রবীর এতে ভয় পাওয়া 

উচিত নয়। 

৬। জেলার ম্যণজিষ্ট্রেটে ও তার সাকরেদদের 

রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্ছেদ 

কুষকর। জেগে না উঠলে জেলার সরকার যে পরিচ্ছন্ন হতে পারে না তা 

কুয়াংতোং প্রদেশের হাইফেংয়ে কিছুকাল আগে প্রমাণিত হয়েছিল। এখন 

আমরা যথেই্ট প্রমাণ পেয়েছি বিশেষ করে হুনানে। যে জেলায় ক্ষমতা স্থানীয় 

উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের করায়ত্ত, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় সবাই 

দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী হবেই, তা সে যেই হোক না কেন। যে জেলায় 

কষকরা জেগে উঠেছে সেখানকার সরকার দুর্নীতিমুক্ত, তার ম্যাজিষ্ট্রেট 

যেই হোঁক না কেন। আমি যে জেলাগুলো! পরিদর্শন করেছি, সেসব 

জায়গায় ম্যাজিষ্রেটকে সকল ব্যাপারে কৃষক সমিতির সঙ্গে আগে আলোচন। 

করতে হুয়। যেসব জেলায় কুষকদের ক্ষমতা খুব শক্তিশালী, সেসব স্থানে 

রুষক সমিতির কথা “বিম্ময়করভাবে ফলপ্রস্থ' হয়েছে । সমিতি যদি স্থানীয় 

উৎ্গীড়ক বা অসৎ ভদ্রলৌকদের কাউকে সকালে গ্রেপ্তার করতে দাবি জানায় 

তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেট দুপুর পর্যস্ত দেরী করতে সাহস করে না। সমিতি যি 

গ্রেপ্ধারের দাবি জানায় দুপুরবেলা, তাহলে সে বিকেল পর্যন্ত দেবী করতে 

সাঁহস করে না। গ্রামে কৃষকদের শক্তি যখন কেবল মাথা তুলে দাড়াতে 

শুরু করেছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট তখন স্থানীয় উতৎ্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকদের সঙ্গে 

ষড়যন্ত্র করে কৃষকদের বিরোধিতা করেছিল। কৃষকদের শক্তি বাড়তে বাড়তে 

যখন জমিদারের শক্তির সমকক্ষ হল, ম্যাজিষ্ট্রেটরা তখন ছু-মুখো আচরণ 

করার চেষ্টা করত। এটা করতে গিয়ে সে কৃষক সমিতির কোন কোন 

প্রস্তাব গ্রহণ করত, আবার কতকগুলো বর্জন করত। কৃষক সমিতির কথা 

বিস্ময়করভাবে ফলপ্রন্থ” হয়--এই মঞ্তব্য কেবল সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 

যেখানে কৃষকদের শক্তি ভূম্বামীর শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে দিয়েছে। 

ৰর্তমানে সিয়াংসিয়ংং সিয়াংথান, লিলিং, হেংশান প্রমুখ জেলার রাজনৈতিক 

পরিস্থিতি এই রকম £ 

৫১ আ্যাজিষ্টেট এবং ৰিপ্ীবী গণ-সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে 
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গঠিত যুক্ত পরিবদ্ কতৃক সব জিন্ধান্ত নেওয়1 হয়। পরিষদ আহ্বান 
করে ম্যাজিষ্রেট, এবং তার অফিসে এই সভা বসে। কোন কোন জেলায় 

একে বলা হয় “জনসাধারণের সংস্থা ও স্থানীয় সরকারের যুক্ত পরিষদ” । আবার 

কোথাও একে বলা হয় “জেল সংক্রান্ত বিষয়ের পরিষদ'। এইসব সভায় 

উপস্থিতদের মধ্যে হ্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়াও থাকেন জেল! কৃষক সমিতি, 

জেলার ট্রেড ইউনিয়ন সমিতি, বণিক সমিতি, নারী সমিতি, স্কুল কর্মচারী 

সমিতি, ছাত্র সমিতি এবং কুগুমিনতাঙের জেলার সদর দপ্তরের২০ 

প্রতিনিধির! । এইসব পরিষদে ম্যাজিষ্ট্রেট গণ-সংস্থাসমূহের মতামতের দ্বার! 
প্রভাবিত হয় এবং অনিবার্ধভাবেই তাদের হুকুমে ওঠে-বসে । সেইজন্য ছনানের 

জেল। সরকারের এরূপ গণতান্ত্রিক কমিটির পদ্ধতি অবলম্বন করার ব্যাপারে বড় 

একটা সমস্তার সৃষ্টি হওয়! উচিত নয়। বর্তমানে জেল সরকারগুলি রূপে ও মর্মে, 

উভয় ক্ষেত্রেই বেশ গণতান্ত্রিক । গত ছই কি তিন মাসেই এই পরিস্থিতির 

স্ষ্টি করা হয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র মফম্বল অঞ্চলে কৃষকরা জেগে উঠৰার পর 

এবং স্থানীয় উতৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলৌকদের ক্ষমত। উচ্ছেদ করবার পর এই 

অবস্থার স্ষ্টি হয়েছে । ম্যাজিষ্ট্রেটর। তাদের পুরানো অবলম্বন ধবসে পড়তে 

দেখে তাদের চাকরী রক্ষার খাতিরে অন্ত অবলম্বনের তাগিদে জনসাধারণের 

সংস্থাসমূহের অস্থগ্রহ লাভের জন্ত তোষামোদ শুরু করেছে। তাই উপরে 

বণিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । 

৫২) বিচার বিষয়ক সহকারীদের হাতে পরিচালন! করবার মতে! 
মামলাদদি বলতে গেলে ভেমন কিছুই নেই । হুনানের বিচার প্রণালী 

হুল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট একসাথে বিচার সম্পকিত বিষধের দায়িতেও অধিষ্ঠিত । 

আর বিচার পরিচালনার জন্ত একজন সহকারী তাকে সাহায্য করে । ধনী হবার 

জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও তার সাঙ্গপাঙ্গর পুরোপুরি নির্ভর করত ট্যাক্স ও খাজন। 

আদায়ের ওপর, সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ঠৈন্ত ও রসদ জোগাড় করার ওপর এবং 

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় ভ্টায়-অন্তায়ের ধার না ধেরে জোর করে অর্থ 

আদায় করার ওপর । এই শেষের পদ্ধতিটি ছিল আয়ের সবচেয়ে নিয়মিত 

ও নির্ভরযোগ্য উপায়। গত কয়েক মাসে, স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ 

ভদ্রলোকদের পতনের ফলে সব আইন-ব্যবসায়ী ধাপ্লাবাঁজর অদৃশ্য হয়েছে । 
কৃষকদের ছোট-বড় সবররূম সমস্যা এখন বিভিন্ন স্তরের কৃষক সমিতিগুলি 

মীমাংসা করে । তাই ছ্লোর বিচারের সহকারীপের একেবারেই আর কিছু 
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করার নেই। সিয়াংসিয়াংয়ের ওইরকম একজন লাক আমাকে বলেছিল : 

“যখন কৃষক সমিতি ছিল না, তখন প্রতিদিন গড়ে ষাটটি করে দেওয়ানী ব 

ফোজদারী মামলা ভেলা সরকারের কাছে পেশ কর! হতে, আর এখন পেশ 

করা হয় গড়ে প্রতিদিন মাত্র চারটি ক্রি পাঁচটি মামলা ।" এইভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট 

ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের পকেট ঘটনা-পরম্পরায় বাধ্য হয়ে খালি থাকে । 

(৩) সশস্ত্র রক্ষীদ্দল, পুলিশ এবং সাঁকরেদর। এখন আশেপাশে 
০েড়ে না এবং জোর করে অর্থ আদায় করতে তারা গ্রামে যেতে 
সাহস করে না। অতীতে গ্রামের অধিবাসীরা শহুরে লোকদের ভয় করত 

কিপ্ত এখন শহুরে লোকেরাই গ্রামের অধিবাসীদের ভয়ে ভীত। বিশেষ করে 

পুলিশ» সশস্ত্র রক্ষীদল এবং সাকরেদরা-_জেলা সরকারের পোস্ত এইসব পাজি 

কুকুররা এখন গ্রামে যেতে ভয় করে । যদি তারা বায়, তবু তার আগেকার 

মতো! জোর করে অর্থ আদায় করতে সাহস করে না। কৃষকদের বর্শা নজরে 

পড়লেই তারা কাপতে থাকে । 

৭। কৌলিক-মন্দির ও কুলবৃদ্ধদের গোষ্টীগত আধিপতা, 
শহর ও গ্রামের দেবদেবীর ধীয় আধিপত্য এবং 
স্বামীদের পুরুষস্থলভ আধিপতোর উচ্ছেদ 

চীনের পুরুষেরা সাধারণতঃ তিন ধরনের আধিপত্যের ব্যবস্থার দ্বার! 

শাসিত; সেগুলি হল: (১) রাষ্্ব্যবস্থা (রাজনৈতিক কতৃত্ব )-এর 
বিস্তৃতি জাতীয়, প্রাদেশিক এবং জেলা সরকার থেকে থান! সরকার পধযস্ত; 

(২) কুলব্যবস্থা ( গোষীগত কতৃ-ত্ব )--এর বিস্তৃতি পূর্বপুরুষদের কেন্দ্রীয় মন্দির 
এবং তার শাখথামন্দির থেকে পরিবারের প্রধান পর্স্ত; এবং (৩) অতি- 

প্রাকৃত ব্যবস্থা (ধর্মীয় কতত্ব)__এক্ব বিস্তৃতি নরকাধিপতি থেকে পাঁতাল- 
লোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নগর ও পল্লীর দেবদেবী পর্ধস্ত, এবং স্বার্গাধিপতি থেকে 

স্বর্গলোকের সঙ্গে সংঙ্সিই নান। ধরনের দেবদেবী ও ভূৃতপ্রেতাত্মা পযন্ত । 

নারীদের পক্ষে উপরোক্ত তিন ধরনের আধিপত্যের ছার] শাসিত হওয়! ছাড়াও, 

তার! পুরুষদের বার! শাসিত (স্বামীর কতৃত্বের ধারা )। এই চারটি কতৃত্ব__ 
রাজনৈতিক কতৃত্ব, গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব, ধর্মীয় কতৃত্ব ও স্বামীর কতৃর্তব-_ 

সমস্ত সামস্ততান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছে । 

আর এগুলোই হচ্ছে চারটা মস্ত মোটা দড়ি যা চীনা জনগণকে, বিশেষ করে 
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কৃষকদের, বেধে রেখেছে । গ্রামাঞ্চলে কেমন করে কৃষকেরা ভূম্বামীদের 

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করেছে তা উপরে বল! হয়েছে। ভূম্বামীদের 
রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হচ্ছে সমস্ত কর্তৃত্বের মেরুদণ্ড । ভূত্বামীদের রাজনৈতিক 

কর্তৃত্বের উচ্ছেদ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব, ধর্মীয় ও শ্বামীর কর্তৃত্্ 

সবই টলায়মান হয়ে পড়ে । কৃষক সমিতি যেখানে শক্তিশালী সেখানে 

কুলবৃদ্ধরা৷ এবং মন্দিরের তহবিলের তত্বাবধায়করা আর কুলবদ্ধ সমাজের নীচের 

তলার লোকজনদের উৎপীড়ন করতে কিংব। মন্দিরের তহবিল তছরুপ করতে 

সাহস করে না। কুলবুদ্ধ ও তহবিলের তত্বাবধায়কদের মধ্যে যারা সবচেয়ে 

খারাপ, তাদের স্থানীয় উত্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রপৌোকদের মতোই উৎথাত কর! 

হয়েছে। বেত্রাঘাত, ডুবিয়ে মারা এবং জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো! যেসব 

নিষ্ঠুর দৈহিক ও প্রাণঘাতী শাস্তি কোক মন্দিরে প্রচলিত ছিল, এখন তা 
করতে কেউ সাহস করে না। কোৌলিক মন্দিরসমুহের ভোজোৎসবে নারী 
ও গরীব লোকদেরকে যোগদান নিষিদ্ধ করে যে পুরানো আইন প্রচলিত ছিল 

তাও ভেঙে গিয়েছে । হেংশান জেলার পাইকুও-এর মহিলারা একত্র জড়ো 

হয়ে মন্দিরে ভীড় করে ঢুকে পড়ে, কোনরকমে লজ্জা! না৷ করে আসনে ধসে পড়ে, 

এবং খাছ্য ও পানীয় গ্রহণে অংশ নেয়। সে সমস্ত সম্ত্রাম্ত কুল মাঁতন্বরদের আর 

কোন উপায় থাকে না, তারা৷ বাধ্য হয়ে মহিলাদের যা খুনী করতে দেয়। অন্ত 

এক জায়গায়, যেখানে মন্দিরের ভোজোত্সবে গরীব কৃষকদের বাদ দেওয়া 

হয়েছিল, সেখানে কিছু সংখ্যক গরীব কৃষক দলবেঁধে ঢুকে পড়ে এবং পূর্ণতৃপ্তিতে 
খায় ও পান করে । সে সময় স্থানীয় উত্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা- লম্বা 

জোব্ব। পরিহিত ভদ্রলোকের! সবাই ভয়ে দৌড় মারে । সর্বত্র যেখানেই কুষক- 

আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সেখানেই ধর্মীয় কর্তৃত্ব টলে উঠেছে । অনেক 

জায়গায় কৃষক সমিতি দেবদেবীর মন্দিরকে তাদের অফিসের কাজের জন্য 

দখল করে পিয়েছে। সর্বত্র তার! কুষকদের স্কুল খুলবার কাজে বা সমিতির 
খরচ নিবাহের জন্ত মন্দিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে বলে। এটাকে 

তার] বলে “কুসংস্কার থেকে সাধারণের আয়” । লিলিং জেলায় কুসংস্কারমূলক 

কর্ষকলাপ নিষিদ্ধ কর] এবং মৃতি ধ্বংস করার ধুম লেগেছে । এই জেলার 
উত্তরাঞ্চলীয় মহকুমাগুলোতে কৃষকরা মহামারশর ৫দবতাঁকে শাস্ত করার 

জন্য প্রজ্লিত ধৃপ-মোমবাতি নিয়ে শোভাযাত্র4 করতে নিষিদ্ধ করে 

দিয়েছে । লুখৌ-এর ফুপোলিংস্থিত তাও-মন্দিরে অনেক মূত্তি ছিল, কিন্তু 
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কুওমিনতাঙের আঞ্চলিক সদর দপ্তরের জন্য যখন আরও ঘরের দরকার 

পড়ল,» তখন ছোট-বড় সব মৃত্তিগুলোকে একসাথে কোণে গাদা করে 

রাখ হল। কৃষকেরা এতে কোন আপত্তি ভোলেনি। তারপর থেকে কোন 

পরিৰারে কারো মৃত্যু হলে দেবদেবীর প্রতি উৎসর্গ, ধর্মীয় আচার-অন্তষ্ঠান 
পালন এবং পবিত্র বাতি প্রদান করার ঘটন! খুবই কম ঘটেছে। রুষক 
সমিতির সভাপতি স্থন সিয়াও-শান এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন 

বলে স্থানীয় তাঁওবাদী পুরোহিতরা তাকে খুব ঘৃণা! করে। উত্তরের তৃতীয় 

মহকুমায় লোংফেং নাঁনের কষকর! এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকর] কাঠের 

মৃণ্তিগুলোকে কেটে সেই কাঠ দিয়ে মাংস রাধে । দক্ষিণের অঞ্চলে অবস্থিত 

তোংফু মন্দিরের তিরিশটিরও বেশি মূত্তিকে ছাত্র ও কৃষকর1 মিলে পুভিয়ে 
ফেলে । মহামান্ত পাও২১-এর ছুটি মাত্র ছোট মুত্তি একজন বৃদ্ধ রূষক ছিনিয়ে 

নিয়ে রক্ষা করে এবং বলে, পাপ করো না!” যেসব স্থানে কষকদের ক্ষমতা 

প্রাধান্ত লাভ করেছে সেথানে বৃদ্ধ কৃষক এবং স্ত্রীলোকরাই শুধু দেবদেবীতে 

বিশ্বাস করে, যুবক ও মধ্যবয়স্ক কষকরা এখন আর ওসবে বিশ্বাস করে না। 

যেহেতু সমিতিগুলি যুবক ও মধ্যবয়ফ কৃষকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে, সেজন্য ধর্মীয় 

কর্তৃত্বের উচ্ছেদ ও কুসংস্কার বিলুপ্তির কাজ সবত্র চলেছে । স্বামীর কর্তৃত্ব 
সম্পর্কে বলতে গেলে, এটা গরীব রুষকদের মধ্যে সর্বদাই দুর্বলতর, কারণ 

আথিক অবস্থার দরুণ গরীব ক্লষক-নারীর' ধনিকশ্রেণীর নারীদের চেয়ে বেশি 

শ্রম না করে পারে না, তাই পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলার অধিকার, 
এননকি সিদ্ধান্ত নেবার মধিকার তাদেরই বেশি । সাম্প্রতিক বছরগুলোতে 

গ্রামীঞ্চলের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান দেউলিয়া অবস্থার ফলে নারীদের উপর 

পুরুষদের আধিপতোর মৌলিক ভিত্তিতে ইতিমধোই ভাঙ্গন ধরেছে । বর্তমান 

কষক-আন্দোলনের আরস্তের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক জায়গায় নারীরা 

পল্লী-নারী সমিতি সংগঠন করেছেন, নারীদের মাথা তুলে দ্রাড়াবার স্থুযোগ 

এসেছে এবং স্বামীর কর্তৃত্ব দিনের পর দিন নড়বড়ে হয়ে পড়েছে । এক কথায় 

কৃষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সামস্ততান্ত্রিক পিতৃপ্রধান মতাদর্শ ও 

ব্যবস্থা টলে উঠেছে । তবে বর্তমানে কৃষকর] ভূম্বামীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব 

ধংস করতে মনোনিৰেশ করেছে । যেখানেই সেটাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা 
হয়ে গেছে, সেখানেই তার! কুল, দেবদেবী এবং পুরুষের আধিপত্য এই তিনটি 

ব্যবস্থার উপর তাদের মাক্রমণ শুরু করেছে । কিন্ত সেরকম আক্রমণ সবেমাত্র 
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শুরু হয়েছে, আর কৃষকর। যতক্ষণ' পর্যস্ত অর্থনৈতিক সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ 
না করছে, ততক্ষণ পঁ তিনটির সবকটিকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা যায় ন!। 
সেজন্য আমাদের বর্তমান দায়িত্ব হল রাজনৈতিক সংগ্রামে কৃষকরা যাতে 

তাদের ব্যাপকতম কর্মপ্রচেষ্টা সংহত করে, সে ব্যাপারে তাদের নেতৃত্ব দেওয়।, 

যাতে করে-ভূম্বামীদের কতৃ ত্ব সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থনৈতিক সংগ্রাম 

শুরু করা৷ উচিত এর অব্যবহিত পরে, ষাতে করে গরীব কৃষকদের ভূমি সমস্থা 

ও অন্তান্ত অর্থনৈতিক সমন্তার মৌলিক সমাধান হয়ে যাষয। কুলব্যবস্থা, 
কুসংস্কার এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে অসমত! সম্পর্কে বলা যায় যে, রাজনৈতিক 

ও অর্থনৈতিক সংগ্রংমে জয়লাভেব স্বাভাবিক পরিণতিতেই সেগুলি লোপ 

পাবে। যদি জোর করে ও অকালে এইসব অবস্থাকে উচ্ছেদ করতে অতিরিক্ত 
উদ্যোগ নেওয়! হয়, স্থানীয় উৎপীভক ও অসৎ ভদ্রলোকেরা এই অজ্ুহাতের 

স্থষোগ গ্রহণ করে এইসব প্রতিবিপ্রবী প্রচার চালাবে, যেমন, 'পূর্বপুক্ুষদের 

প্রতি কৃষক সমিতির কোন ভক্তি নেই”, “কৃষক সমাতি দেবদেবীর নিন্লা করে 

ও ধর্ম বিনষ্ট করে” এবং “কৃষক সমিতি স্ত্রীদের সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত 

কর] সমর্থন করে'। আর এ সবকিছুর উদ্দেশ্তই হল কৃষক-আন্দোলনকে ধ্বংস 

করা । ভ্রনানের সিয়াংসিয়াং এবং হুপেইয়ের ইয়াংসিনের একটি সাম্প্রতিক 

ঘটন৷ একথা প্রমাণ করে । ওই ঘটনা হল এই ষে, এখানে মৃতি ধ্বংস করতে 
ক্ষকর! বিরোধিতা করলে ভূম্বামীরা তার স্থযোগ গ্রহণ করেছিল । কৃষকরা 

এইসব মুতি নিজেই তৈরী করেছে এবং সময় এলে তার! নিজের হাতেই এসব 
মৃত্তিকে ছুড়ে ফেলবে ; অকালে তাদের পক্ষ থেকে অন্ত কাউকে এ ক'জ 
করবার দরকার নেই । এইসব বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার-নীতি হওয়া 
উচিত এইরকম--“তীর না ছুঁড়ে ধক টেনে ধর, কেবল দিক নির্দেশ 

কর।'১২ দেবদেবীর মুতি ছুঁডে ফেলা, শহীদ কুমারী মন্দির এবং সতী ও 

চক্রিত্রবতী বিধবাদের খিলানগুলি টেনে নামানোর কাজ করবে কৃষকর! 

নিজেরাই, অন্য কারে! পক্ষে তাদের হয়ে এ কাজ কব ভুল। 
আমি যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলাম তথন কৃষকদের মধ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 

আমিও প্রচার চালিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম : 

“যদি আপনারা আটটি চিত্রাক্ষরে২৩ বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনারা 

সৌভাগ্যের আশা করেন। যদি আপনি ভূম্থান বৈশিষ্ট্যের ২৪ শুভাশুভে 
বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের কবরের অবস্থান থেকে 

৫9৯ 



লাভবান হবার আশা করবেন। এ বছর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে স্থানীয় 

উৎপীড়ক, অসৎ ভদ্রলোক এবং ছুর্নীতিপরাঁয়ণ কর্মচারী সকলেই একসঙ্গে 

তাদের আসন থেকে উৎখাত হয়েছে । এটা কি করে সম্ভব যে, মাত্র কয়েক 

মাস আগে তাদের সকলের ভাগ্য ভাল ছিল এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষদের 

কবরগুলির সুনির্বাচিত অবস্থানের সুফল ভোগ করেছে, আর হঠাৎ গত 

কয়েক মাসে ত'দের সবাইয়ের ভাগ্য থারাপ হয়ে গেল এবং তাদের পূর্বপুরুষ- 
দের কবর একই সময় সুফলপ্রদ প্রভাব খাটানো বন্ধ করে দিল?স্থানীয় 

উৎপীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকরা আপনাদের কৃষক সমিতির ব্যাপারে এ কথ 

বলে আসছে যে, “কি আশ্চর্য! আজ পথিবীট। হয়ে দাড়িয়েছে কমিটির লোৌক- 

দের পৃথিবী | কাগুখান। গ্যাখো, কমিটির কোন একজন লোকের সঙ্গে মুখোমুখী 
না হয়ে তুমি প্রস্রাব করতেও যেত পার না!” কথাটি খুবই সত্য । শহর ও গ্রাম, 

ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতি, কুওমিনতাঁড ও কমিউনিস্ট পাটি সকলেরই 
কার্ষকরী কমিটির সভ্য আছে--সত্য বটে পৃথিবীট। কমিটির লোকদের । 

কিন্ত এ সবগুলি কি আটটি চিত্রাক্ষর এবং পূর্বপুরুষদের কববের অবস্থানের 
জন্য হয়েছে? কি অদ্ভুত! গ্রামাঞ্চলের সকল দরিদ্র হতভাগ্যদের আটটি 
চিত্রাক্ষর হঠাৎ গুভ হয়ে পড়েছে! এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কবরগুলি হঠাৎ 

লাভজনক প্রভাব প্রয়োগ করতে শুরু করেছে! দেবদেবীর কথা বলছেন? 
আচ্ছা, সবকিছু দিয়ে তাদের পুজো করুন। কিন্ত আপনাদের যদি কেবল 

মহামান্ঠ কুয়ান ২৫ এবং করুণার দেবী থাকত আর কৃষক সমিতি না থাকত 

তাহলে আপনার কি স্থানীয় উতৎ্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলেকদের উচ্ছেদ করতে 

পারতেন? এসব দেব ও দেবীর বাস্তবিকই করুণার উদ্রেক করে। 

আপনারা শত শত বছর ধরে তাদের পুজো করে এসেছেন, অথচ তারা৷ 

আপনাদের উপকারার্থে স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোকদেব্র একজনকেও 

উচ্ছেদ করেনি ।! এখন আপনারা আপনাদের খাজনা কমাতে চান। আমি 

জিজ্ঞেস করতে চাই-কিভাবে আপনারা সেট। করবেন? আপনার] কি 

দেবদেবীর উপর বিশ্বাস করবেন, ন। কনক সমিতির উপর বিশ্বযস করবেন ? 

আমার এসব কথা শুনে কৃষকরা হো! হো! করে হেসে উঠল । 

৮। রাজনৈতিক প্রচারের প্রসার 

যদি আইন ও বাষ্রবিজ্ঞানের দশ হাজার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হতো, 
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তাহলেও কি তারা মফম্বলের দূরতম অঞ্চলব্যাপী নর-নারী, তরুণ-বুদ্ধ 

নিবিশেষে সকলকে অতটা রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে পারত, যতটা 1দয়েছে 

কষক সমিতিগুলি অত অল্প সময়ের মধ্যে? আমার মনে হয় না যে তারা 

তা করতে পারত । “সাআাজ্যবাদ নিপাত যাক '+, “যুদ্ধবাওরা নিপাত যাক !” 

ত্ুর্নীতিপরয়ণ কর্মচারীরা নিপাত যাক!" “স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোক 

নিপাত যাক !_-এই রাজনৈতিক গ্লোগানগুলোর পাখা গজিয়েছে ; অগুন্তি 

গ্রামের তরুণ, মধ্যবয়সী ও বৃন্ধ, নারী ও শিশুদের কাছে ওই শ্রোলগানগুলি 

উড়ে গিয্ে পৌঁছেছে ; এইগুলি তাদের মনে গেথে গেছে, আর পরে মন থেকে 

ঠাই পেয়েছে তাদের ঠোটে । দৃষ্টান্তম্বরূপ, ক্রীড়ারত একদল শিশুর প্রতি 

লক্ষ্য করুন। তাদের কেউ যদি আর একজনের প্রতি রেগে গিয়ে চোখ 

পাকিয়ে তাকায়, মাটিতে পদাঘাত করে এবং মুষ্টিবদ্ধ হাত শাঁড়তে থাকে, 
তাহলে তক্ষুণি আপনি তীক্ষ স্বরের চিৎকার শুনতে পাবেন, “সাম্রাজ্যবাদ 
নিপাত যাক !, 

সিয়াংথান অঞ্চলে রাখাল বালকদের মধ্যে যখন মারামারি বাধে, তখন 

তাদের একজন সাজে থাং শেংচি এবং অপরজন সাজে ইয়ে খাই-সিন২৬। 

যখন একজন হেরে গিয়ে দেঁড়ে পালায় এবং আরেকজন তার পিছু ধাওয়া করে; 
তখন দেখা যায়, যে ধাওয়া করে সে হল থাং শেং-চি, আর যাকে ধাওয়া কর। 

হয় সে হল ইয়ে খাই-সিন । “সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিপাত যাক! এই গানটি 

শহরের প্রায় প্রত্যেকটি ব/লকবালিক নিঃসন্দেহে গাইতে পারে এবং এখন 

গ্রামাঞ্চলেরও অনেক বালকবা'লিক। এটা গাইতে শিখেছে । 

কোন কোন কৃষক ডঃ সান ইয়ীৎ সেনের ইচ্ছাপত্রের আবৃন্তিও করতে 

পারে । তাঁরা শ্যিপধীনতা”, সমতা” “তিন-গণনীতি' এবং “অসম চুক্তি 

শব্দগুলি ওই ইচ্ছাঁপন্ত্র থেকে বেছে নিয়ে অনেকটা কীাচ[ভাবে তাদের দৈনন্দিন 

জীৰনে প্রয়োগ করেছে । ভদ্রগোছের জনৈক ব্যক্তি পথে একজন কৃষকের 

সাষনা-সামনি পড়েছিল । লোকটি তার উন্নীসিকতা৷ বজায় রেখে কৃষকটির জন্য 

পথ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। তখন কৃষকটি সরোঁষে বলে, “এই ব্যাটা 

জুলুমবাজ, তুমি তিন-গণনীতির কথা শোননি?' আগে কৃষকরা যখন 

ছাংশার সীমান্তবর্তী এল!কায় "অবস্থিত শাকসক্জির ক্ষেত থেকে তাদের 

উৎপন্ন দ্রবা নিয়ে শহরে প্রবেশ করত, পুলিশ তখন তাদের হয়রানি 

করত। এখন তারা একটা অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে, সে অস্ত্র হল তিন-গণনীতি- 
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এখন কোন পুলিশ যখন শাকসবজি বেচাকেনায় ব্যস্ত কোন কৃষককে মারে বা 

গালিগালাজ করে, কৃষকটি তথন তত্ক্ষণাৎ তিন-গণনীতির উল্লেখ করে জবাব 

দেয় এবং তা পুলিশকে চুপ করিয়ে দেয়। পিয়াংথানে একবার যখন মহাকুমা 
কুষক সমিতি এবং একটি থানার কৃষক সমিতির মধ্যে একটি বিষয়ে বিরোধ 

দেখ! দিল, তখন থানার কৃষক সমিতির সভাপতি ঘোষণা করল, “মহকুম! 

কৃষক সমিতির অসম চুক্তির বিরোধিতা করি আমর! 1, 
গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র রাজনৈতিক প্রচারের প্রসার সম্পূর্ণরূপে কমিউনিস্ট পার্টি 

ও কৃষক সমিতির একটি কীতি। অতি সহজ শ্লোগান, কাটুন ও বক্তৃতা 
কূমকদের মধ্যে এমন একট ব্যাপক ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে যে মনে 

হয় যেন তাদের প্রত্যেকে কোন রাজনীতির বিগ্ভাল্য় থেকে পাশ করে এসেছে। 

গ্রামাঞ্চলে কর্মরত .কমরেডদের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুটিশবিরোধী বিক্ষোভ, 

অক্টোবর বিপ্লব বাষিকী উদ্যাপন ও উত্তর-অভিযানের মহান বিজয়োৎ্সব 

পালন-_এই তিনটি বিরাট গণসমাবেশের সময় রাজনৈতিক প্রচার হয়েছিল 

খুবই ব্যাপক | . এইসব ঘটনার স্বময়ে যেখানে ক্ুষক সমিতিব অস্তিত্ব ছিল, 

সেখানেই ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক প্রচার চালানো হয়েছে এবং সমগ্র 
গ্রামাঞ্চলকে এক প্রচণ্ড প্রেরণায় উদ্দ্ধ করা হয়েছে। এর ফল হয়েছে 

বিরাট । এখন থেকে প্রসব সহজ গ্লোগানের মর্মবাণী ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ করে 

ভুলবার এবং তার অর্থ পরিষ্কার করবার প্রতিটি স্থযোগ যত্রসহকারে কাজে 

লাগানে! উচিত । 

৯। কৃষকদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ 

কমিউনিস্ট :পাটির নেতৃত্বে কষক সমিতি যথন গ্রামাঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব 

প্রতিষ্টা করল তখন কৃষকের]! ষ] পছন্দ করে ন', সেইসব জিনিসকে তারা নিষেধ 

করতে কিনব! তাঁর উপর বাঁধানিষেধ আরোপ করতে শুরু করল । বাজী ধৰে 

খেল!, জুয়াখেল এবং আফিমখোরী হল তিনটি জিনিস য! সবচেয়ে কঠোরভাবে 

নিষিদ্ধ কর! হয়েছে। 

বাজী ধরে তেল । যেখানে কৃষক সমিতিগুলি ক্ষমতাশালী, সেখানে 

মাচিয়1ং, ডোমিনে! এবং তাসখেল! সম্পূর্ণভাৰে নিষিদ্ধ করা ভয়েছে। 

সিম্নাংসিয়াংয়ের চতুর্দশ মহাকুমার কুষক সমিতি ছ'ঝুডি মাচিয়াং পুড়িয়ে 
দিয়েছে। 



আপনি যদি গ্রামাঞ্চলে যান, এসব কোন খেলাই কাউকে আর খেলতে 

দেখবেন না । এই নিষেধাজ্ঞা যেই অমান্ত করুক, তাকে কোন প্রশ্রয় ন। দিয়ে 

তক্ষুণি শাস্তি দেওয়া হয়। 

জুয়াখেল!। আগে যার! পাড় জুয়াড়ী ছিল এথন তারা নিজেরাই জুয়া- 
থেল! বন্ধ করছে। যেসব জায়গায় রুষক সমিতি শক্তিশালী, সেসব জায়গ! 
থেকে আবর্জনা একেবারেই সাফ করে ফেল! হয়েছে । 

আফিমখোরী । এর ওপর নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত কঠোর । কৃষক সমিতি 
যখন আফিমের নলকে জম দিতে আদেশ করে, কেউ তখন সামান্ততম 

আপত্তি তুলতেও সাহস করে না। লিলিং জ্রেলায় জনৈক অসৎ ভদ্রলোক 

তাঁঞ নলচে জম! দেয়নি বলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গ্রামের মধ্য দিয়ে 

ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয় । 

কৃষকদের এই আফিমখোরদের “নিরস্ত্রীকরণের আন্দোলন” উত্তরে অভিযন- 

কারী বাহিনী কতক উ পেই-ফু এবং সুন ছুয়ান-ফাংয়ের২৭ সৈন্তবাহিনীকে 

নিরন্তর করার চেয়ে কম প্রভাববিস্তারী নয় । বিপ্লবী বাহিনীর অফিসারদের 

অনেকেরই পিতা, যেসব বৃদ্ধ সম্ত্রান্ত ভদ্রলোক আফিমের প্রতি নেশ: গ্রস্ত ছল 

এবং নলচে কখনো! হাতছাঁড়। করত না, “সম্রাটর” (অসৎ ভদ্রলোকের কৃষকদের 

ব্যঙ্গ করে এই নামে ডাকে ) তাদেরকেও নিরন্ত্র করে ফেলেছে । “সম্রাটর।* যে 

কেবল আফিমের চাষ ও আফিম সেবন নিষিদ্ধ করেছে তাই নয়, তার চলাচলও 

বন্ধকরে দয়েছে। কুইচৌ থেকে পাওছিং, সিয়াংসিয়াং, ইয়ৌসিয়ান এবং 

লিলিংদের মধ্য দিয়ে যে আফিম চিয়াংসীতে রপ্তানীকর'? হতে! তার অনেকথানি 

মাঝ পথে অটকে দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে সরকারের অর্থ বিভাগের 

সঙ্গে সংঘাত ঘটেছে । ফলে উত্তরে অভিযানকারী সৈন্তবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় 

অর্থ সংগ্রহের তাগিদে প্রাদেশিক কষক সমিতি নিম্ন পর্যায়ের কষক সমিতি- 

গুলির প্রতি “আফিম চলাচলের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে 

স্থগিত রাখতে” আদেশ দেয়। কিন্ত এতে কৃষকরা খুবই বিক্ষুব্ধ এবং 'অসঙ্ধট 

হয়েছে । 

এই তিনটি ছাড়াও অনেক জিনিন আছে, য। কৃষকরা নধিদ্ধ করেছে কিংবা! 

যাঁর উপর বাধানিষেধ আরোপ করেছে । কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি £ 

ছয়ীকু (পুষ্প ঢাক)। এটা এক ধরনের অঙ্গীল অনুষ্ঠান ষ৷ অনেক জায়গায় 
নিষিদ্ধ কর! হয়েছে । 
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পাক্কি (সেদান চেয়ার )। অনেক জেলায়, বিশেষ করে সিয়াংসিয়াংয়ে, 
পাহ্থি ভাঙার অনেক ঘটনা ঘটেছে। পাক্ছি যারা ব্যবহার করে, তাদেরকে 

কৃষকরা সবচেয়ে ঘ্বণা করে; কনষকর! পাক্রিগুলি সব সময় ভেঙে ফেলতে 

প্রস্তত কম্ত কষক সমিতি তা করতে তাদের নিষেধ করে । সমিতির কর্মকঠার 

কৃষকদের বলে: তোমরা যি পা্ছিগুলি ভেডে ফেল তাহলে কেবল ধনীদেকব 

অর্থ বাচবে আর বাহকরা বেকার হয়ে পড়বে । তাতে কৰি আমাদের নিজের 

লোকরাই ক্ষতিগ্রন্ত হবে না?” ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কুমকর] নতুন কৌশল 
উদ্ভাবন করেছে-__পাক্কিবাহকদের পাবিশ্রমিক বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়। 

হয়েছে, যেটা ধনশদের শান্তি দেওয়ার সমতুল। 

অদ চোলাই ও চিনি তৈরী! মদ চোলাই ও চিন তৈরী কঞএ্তে 

থাছ্যশস্তের ব্যবহার সব জায়গার নিষিদ্ধ করা হয়েছে । মদ চোলাইকারকর। 

এবং চিনি শোঁধনকারীর। নিয়তই অভিযোগ করছে । হেংশান জেলায় ফুতিয়ান- 

পুতে মদ চোলাই করা নিষিদ্ধ কর] হয়নি, কিন্তু সেখানে মদের দাম খুব নীচে 

বেঁধে দেওয়া হয়েছে, ফলে মদ্য ব্যবসায়ীর। এই ব্যবসা লাভজনক না দেখে বাধ্য 

হয়ে এটা বন্ধ করে দেয় । 

শুয়োর । পরিবার প্রতি কত সংখ্যক শুয়োর রাখা যাবে, তার সীম! 

বেধে দেওয়া হয়েছে, কারণ শুয়োররা খাছ্শস্ত খেয়ে ফেলে। 

হাজ-মুরগী ৷ সিয়াংসিয়াংয়ে হাস-মুরগী পালন নিষিদ্ধ কবা হয়েছে, কিন্ত 
মহিলার! এতে আপত্তি করে । হেংশান জেলার ইয়াংথাংয়ের প্রত্যেকটি পরিবার 

মাত্র তিনটি করে পুষতে পারে, ফুখিয়ানপুস্ঠে পারে পাচটি করে। অনেক 

জায়গায় হাস পালন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, কারণ হাস মুরগীর চেয়ে বেশি 

ক্ষতিকর । তারা যে কেবল খাছ্াশস্য থেয়ে ফেলে তাই নয়, উপরন্ত তার! 

ধানগ!ছ নই করে দেয়। 

ভোজ । ভুরিভোজ সাধারণভাবে নিবিদ্ধ। সিয়াথান জেলার শীওশানে 

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, অভিথিদেরকে মাত্র তিন রকমের জেব খাছ পরি- 

তবেশন করা চলবে । এ তিন রকম হল মুরগী, মাছ এবং শুয়োরের মাঃস। 

বাশের করুল, সামুদ্রিক গাছ-গাছড়া ( কেল্প ) এবং দক্ষিণ চীনের সেমই পরি- 

বেশন করাও নিষিদ্ধ । হেংশান জেলায় সিদ্ধান্ত নেওয়। হয়েছে যে, ভোজোতৎ- 

সবে আটপ্রস্ত থাগ্য পরিবেশন করা চলবে, তার বেশি নয়।২৮ লিলিং জেলার 

পূর্ব-তৃতীয় মহকুমায় মাত্র পাঁ€প্রস্ত পরিবেশন করতে দেওয়া হয়, আর উত্তর- 

৬৪ 



ছ্িতীয় মহকুমায় করা হয় মাংসের তিনটি প্রস্ত ও শাকসক্জির তিনটি প্রন্ত মাঞ্জ। 

পশ্চিম-তৃতীয় মহুকুমায় বসস্ত উৎসবের ভোজ নিষিদ্ধ করা তয়েছে। সিয়াংসিয়াং 

জেলায় সব রকম “ডিম-পিঠার ভোজ, নিষিদ্ধ কতা ভয়েছে, যদিও এটাকে 

কোনক্রমে ভুরিভোজ বল। যায় না। সিক্সাংসিয়াং জেলার দ্বিতীয় মহকুমায় 

একটি পরিবারে ছেলের বিয়েতে “ডিম-পিঠার ভোজ" দেওয়ার নিষেধাজ্ঞ। 

অমান্য কর হয়েছে দেখে কৃষকর। দল বেধে সে বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং উৎসৰ 

পণ্ড করে দেয়। সিয়াংসিয়াং জেলার চিয়ামো টাউনে জনসাধারণ দামী 

খাবার খাওয়া থেকে বিরত হয়েছে এবং প্র্পুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অনুষ্ঠানে 

কেবল ফলই পরিবেশন করে । | 

বলদ । বলদ কৃষকদের একটি মুল্যবান সম্পদ । “এ জীবনে বল্দ হত্যা 

করলে পরের জীবনে তুমি বলদ হবে,_-কথাটি প্রায় ধর্মীয় অনুশাসন পরিণত 

হয়েছে । বলদকে কোনক্রমেই হত্যা করা চলবে না। ক্ষমতা অর্জন করার 

আগে কৃষকরা বলদ হত্যার বিরোধিতা করতে কেবল ধশীয় অশ্রশাসনের 

€দাহাই দিতে পারত ! এটাকে নিষিদ্ধ করার কোন উপায় তাদের ছিল না। 

কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার পর তাদের ক্ষমত1 এমনকি বলদ পর্যন্ত বিস্তুত 

হয়েছে এবং শহরে তারা বলদ হত্যা নিষিদ্ধ করেছে । জেল। শহর সিয়াং- 

থানের ছয়টি কসাইথানার মধ্যে এখন পাঁচটিই বন্ধ হয়ে গিয়েছে । বাকীটিতে 
কেবল রুগ্ন ও কাজের অযোগ্য বলদ জবাই কর] হয়। হেংশান জেলার সর্বত্র 

বলদ হত্য। সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। জনৈক কৃষকের একটি বলদের একটি পা ভেঙে 

গেলে কষকটি পূর্বাহে কৃষক সমিতির অনুমাত নিয়েই কেবল তাকে হত্যা 

করতে সাহস করেছে । চুচৌয়ের বাণিজ্য পরিষদ হঠকারিত!। করে একটি বলদ 

হত্যা করলে কৃষকরা শহরে এসে তার কৈফিয়ৎ তলব করে এবং পরিষদ 

জবিমানা দেওয়। ছাড়াও ক্ষমা ভিক্ষা করে আতসবাজী ছোড়ে । 

বাউগুলে ব। ভবঘুরে । লিলিং জেলায় গৃহীত এক প্রত্তাবে বসম্ত 
উৎসবের অভিনন্দন জানিয়ে ঢোল বাজানো, আঞ্চলিক দেবদেবীর 

গুণকীর্তন করা কিংব। পদ্মগীত নিষিদ্ধ কর] হয়েছে । অন্ঠান্য জেলায় এ ধরনের 

নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, কিংবা হয়তো আপনা থেকেই এইসব অ?চার- 

অনুষ্ঠান লোপ পেয়েছে, কারণ কেউ আর সেগুলি পালন করে না। গুণ] 

ভিক্ষুক” বা ভবঘুরে” যারা আগে অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির ছিল, এখন কৃষক 

সমিতির কাছে নত হওয়! ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। সিয়াংথান 
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জেলার শাওশানে ভবথুরেরা বুট্টি দেবতার মন্দিরকে নিয়মিতভাবে ভাদের 

আস্তানায় পরিণত করেছিল এবং তারা কাউকে ভয় করত না। কিন্তু 

কৃষক সমিতি গড়ে ওঠার পর তারা চুপচাপ সরে পড়েছে । একই জেলার হুতি 
থানার কৃষক সমিতি এ রকম তিনটি ভবঘুরেকে পাকড়াও করে এবং ইটের 
ভাটির জন্ত এটেল মাটি বইতে তার্দের বাধ্য করে। নববর্ষের আমস্ত্রণ ও 

উপহারজনিত অপচয়কারশী ববীতিনীতিকে নিষিদ্ধ করে প্রস্তাব পাশ করা! 

হয়েছে । 

এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক ছোটখাট নিষেধাজ্ঞা বলবৎ 

কর। হয়েছে । উদ্াহব্রণম্বরূপ, লিলিংয়ে মহামারীর দেবতাকে শান্ত করবার 

জন্য প্রজ্বলিত ধুপ মোমবাতি নিয়ে শে।ভাবাত্রাঃ ধর্মীয় আচাবু-অনুষ্ঠানে 
নৈবেছ্ের জন্ত দামী জিনিস ও ফল ক্রয়, প্রেতাত্মাত্র উৎসবে কাগজে পোশাক 

পোড়ানোর শাস্ত্রীয় অনষ্ঠযন এবং বসন্ত উৎসবে সৌভাগ্য কামনা করে পোষ্টার 
লাগানে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে । সিয়াংসিয়াং জেলার কুস্থইতে জল নলচেম় 

করে ধূমপান করাও নিষিদ্ধ। এই জেলার দ্বিতীয় মহকুমায় আতসবাজী 

ছোড়! এবং অনুষ্ঠাননূলক বন্দুক ছোড়া নিষিদ্ধ প্রথমটির জন্ত জরিমানা হল 
১২০ ইউয়ান এবং দ্বিতীয়টির জন্য ২.৪০ ইউয়ান। সপ্তম ও বিংশ মহকুমায় 

মৃত ব্যক্তির জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়েছে । অগ্টাদশ মহকুমায় 
অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার টাক! উপহার দেওয়া নিষিদষ। এই ধরনের সংখ্যাতীত 

নিষেধাজ্ঞাকে সাধারণভাবে কৃষকদের নিষেধাজ্ঞা ও বাধানিষেধ আরোপ করা 

বলে অভিছিত করা হয়। 

ছু”দিক থেকে এসব নিষেধাজ্ঞার বিরাট তাৎপর্য আছে। প্রথমতঃ, এগুগি 
বাজী ধরে থেলা, জুয়াখেল। এবং আফিম সেবনের মতো খারাপ সামাজিক 

রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিপ্রকাশ। ভূম্বামীশ্রেণীর বিকৃত রাজ- 

নৈতিক পব্রিবেশ থেকে এইসব রীতিনীতির সৃষ্টি হয় এবং এ শ্রেণীর কত়ৃত্থ 

যখনই উচ্ছেদ কর! হল তথন প্র রীতিনীতিকেও শেষ করে দেওয়া হল । 

দ্বিতীয়তঃ, শহরের -ব্যধসায়ী কর্তৃক শোষণের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি এক 

ধরনের আত্মরক্ষ1 ব্যবস্থা ॥ যেমন ভোজ এবং ধর্মীয় অ+চার-অন্থষ্ঠটানে উপহার 

দেবার জন্ত দামী বন্ত ও ফল ক্রয় ইত্যাদির উপব্র নিষেধাজ্ঞা এই রকমের । 

শিল্পজাত দ্রব্য খুবই দার্মী এবং কৃষিজাত দ্রব্য খুবই শস্ত! বলে কষকেব্র]। 

অত্যন্ত দরিন্র হয়ে যায় এবং ব্যবসায়ীর! নির্মমতাৰে তাদেরকে শোবণ করে ; 
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সেইজন্য নিজেদের রক্ষা! করার উদ্দেশ্থে কষকদের মিতবায়কে উতৎনাহ দিতেই 
ফবে। উপরে উল্লিথিত এলাকার বাইরে খাগ্ঠশন্ত চালান দেবার উপর 

নিষেধাজ্ঞার যুক্তি হল এই যে, গরীব কৃষকদের খাবার জন্ত যথেষ্ট থাস্য নেই 
এবং বাজার থেকে তাদের কিনে থেতে হয়, তাই এট! করে থাছ্াশস্তের দাম 

বৃদ্ধি রোধ করা হয়। এসবের কারণ হল কৃষকদের দারিদ্র্য এবং শহর ও 

গ্রামের মধ্যে বিরোধ । তাদের এই পদক্ষেপ দ্বার! এট। বোঝায় না যে, তারা 

তথাকথিত প্রাচ্য সংস্কৃতির বিধিনিয়ম২৯ বাচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্তে শিল্পজাত 

দ্রব্য কিংবা শহর ও গ্রামের মধ্যে বাণিজ্য বর্জন করছে । অর্থনৈতিকভাবে 

নিজেদেরকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে কধকদের অবশ্তই জিনিসপত্র মিলিতস্ভাবে 

কিনবার জন্ত খরিদ্দারদের সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে। সমিতিগুলি 
যাতে খণদান সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠ। করতে পারে, সন্রকারের পক্ষেও সে 

ব্যাপারে সাহাধষ্য কর! প্রয়োজন । এইসব ব্যবস্থা যদি অবলম্বন কর। হয়, তাহলে 

্বাভাবিকভাবেই দাম কম রাখবার উপায় হিসেবে থাছ্াশশ্তের বাইরে চালান 

দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা কৃষকরা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে 

করবে, আর অর্থনৈতিক আত্মরক্ষার জন্ত কোন কোন শিল্পজাত দ্রবোর 

আমদানীর উপর নিষেধজ্ঞাও তখন তাদের জারী করতে হবে না। 

১০। ডাকাতি নিমূলীকরণ 

আমার মতে হযু আর থাং, ওয়েন এবং উ থেকে শুরু করে ছিং সম্রাট ও 

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অবধি কোন শাসনকর্তাই আজও পর্যস্ত ভাকাতি নিমূল 

করার ব্যাপান্ে অতখানি শক্তি দেখাতে পারেনি, যেমনটা আজ দেখিয়েছে 

কষক সমিদ্িগুলি । কৃষক সমিতি যেখানে শক্তিশালী, সেখানেই ডাকাতির 

চিহ্ৃমাত্রও অবশিষ্ট নেই । আশ্চর্যের বিষয়, অনেক জায়গায় শাকসক্জি চুরি 

করে এমন ছিচকে চোরও লোপ পেয়েছে । কোন কোন জায়গায় এখনও 

কিছু কিছু ছিচকে চোরের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যেসব জেল। আমি পরিদর্শন 

করেছি, এমনকি যেসব জায়গায় আগে দস্থ্যতার খুব প্রাদুর্ভাব ছিল সেসব 

স্বানেও দন্থ্যর চিহনমাত্র নেই । কারণ হুল : প্রথমতঃ, কৃষক সমিতির সভ্য! 

পাহাড় ও উপত্যকার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, আর তার! বর্শা ও লাঠিহাতে নিযে 
শত শত সংখ্যায় জমায়েত হতে পারে এক ডাকে; তাই দস্থাব। আর কোথাও 

গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠবারু 
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পর থেকে চালের দাম পড়ে গেছে ; গত বসন্তে এক তান চালের দাম ছিল ছয় 

ইউয়ান, কিন্তু গত শীতে ত ছিল মাত্র ছুই ইউয়াঁন। ফলে, জনসাধারণের জন্ঠ 

খাছ সমস্যার গুরুত্ব আগের চেয়ে কমে গেছে । ততীয়ত:, গুপ্ত সংগঠনের 

সভ্যরা৩০ কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়েছে, এখানে তার প্রকাশ্যে এবং 'আহইন- 

সম্মতভাবে নিজেদের বীরত্ব জাহির করতে এবং অভাব-অভিযোগের কথা 

প্রকাশ করতে পারে । ফলে “পর্বত” “মন্দির”, ধির্মশাল।া” ও “নদী”্র৩১ মতো 

গুপ্ত সংগঠনের অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন নেই । *যার! তাদের উৎপীড়ন 

করত সেইসব স্থানীয় উৎ্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকের শুয়োর ও ভেড়া জবাই 
করার এবং তাদের উপর গুরুভার অতিরিক্ত কর এবং জরিমানা আনায় করার 

মাধ্যমে কৃষকরা নিজেদের ক্রোধ প্রকাশ করার ভন্ত এখন যথেষ্ট নির্গম পথ 

খুঁজে পেয়েছে । চতুর্থত£, সেনাবাহিনী এখন অধিক সংখ্যায় সৈম্ত সংগ্রহ 

করেছে এবং “অবাধাদের* অনেকে তাতে যে!গদান করেছে । এইভাবে কৃষক- 

আন্দোলন গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতির অভিশাপ বন্ধ হয়ে গেছে । এই 

বিষয়ে ভদ্রলোৰ ও সম্পদশালী ব্যক্তিরাও কৃষক সমিতিকে অন্মোদন করে । 

তাদের মন্তব্য হল, “কৃষক সমিতির কথ! বলছ? তা যাই বল, সতিযি কথ! 

বলতে কি, তাদের সপক্ষেও কিছু বলবার আছে ।, 

বাজী ধরে খেলা, জুয়াখেলা ও আফিম সেবন নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে এবং 
ডাকাতি নিমূলীকরণের ব্যাপারে কষক সমিতিগুলি সাধারণ অন্নমোদন লাভ 

করেছে। 

১১ | অত্যধিক করের বিলোপসাধন 

যেহেতু দেশ এখনও একাবদ্ধ হয়নি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের 

কতৃত্ব উচ্ছেদ করা যায়নি, সেইজন্য কৃষকদের উপর ধার্য করা সরকারী 

ট্যাক্স ও করের গুরুভার, বা অন্ত কথায় বল। যায় বিপ্রবী সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার 

দূর করার এখনও কোন উপায় নেই । যাহোক, স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ 

ভদ্রলোকরা যখন গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা পরিচালন! করত তখন কৃষকদের উপর ষে 

অত্যধিক কর-_যেমন প্রতি মু জমির উপর অতিরিক্ত কর-_ধার্য করা হতো, 

ত। ক্ষক-আন্দোলনের অভ্যুর্থান এবং স্থানীয় উতৎ্পীড়ক ও অসৎ ভদ্রলৌোকদের 

পতনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে কিম্বা অন্ততপক্ষে কমে এসেছে । এট্াকেও 

কৃষক সমিতির কীতিসমূহের একটি বলে বিবেচন। কর। উচিত। 
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১২। শিক্ষার গন্য আন্দোলন 

চীন দেশে শিক্ষা সব সময় শুধু ভূন্বামীদের একটা অধিকার হয়ে এসেছে 

এবং কৃষকদের তাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ভূষ্বামীদের সংস্কৃতি কৃষক- 

দেরই সৃষ্টি, কারণ ভূত্বামীদের সংস্কৃতি রূষকদের ঘাম ও রক্ত দিয়েই তৈরী । 

চীনদেশে শতকরা নব্বই জন লোকের কোন শিক্ষা নেই, আর এদের বিরাট 

সংখ্যাগুরু অংশ হল রুষক | যথন গ্রাম অঞ্চলে ভূত্বামীদের শক্তি উৎখাত করা 

হল, তখনই শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য রুষকদের আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। লক্ষ্য 

করুন, যে কষকর1 এতকাল স্কুলকে ঘ্ণা করে এসেছে, তার কিন্তু আজ আগ্রহের 

সঙ্গে নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে চলেছে ! কৃষকর! সব সময় “বিদেশী ধরনের স্কুলকে? 

অপছন্দ করে এসেছে । আমার ছাত্রাবস্থায় আমি যথন গ্রামে ফিরে গিয়ে 

দেখলাম যে কষকরা! “বিদেশী ধরনের স্কুলের বিরোধী” তখন আমিও “বিদেশী 

ধরনের ছাক্র ও শিক্ষকদের সাধারণ শআ্রোতের সঙ্গে নিজেকে এক করে ভাবতাম 

আর ওই শিক্ষার সমর্থনে দাড়াতাম, মনে করতাম, কোন-না-কোনভাবে 

কৃষকরা ভূল করছে । ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন গ্রামাঞ্চলে ছয় মাস বাস 

করেছিলাম এবং আমি এই সময় ইতিমধ্যেই একজন কমিউনিস্ট হয়েছি 

এবং মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করেছি শুধু তখনই আমি ধুঝতে পেরেছি যে, 
আমারই তুল হচ্ছিল আর ক্রুষকরাই ছিল সঠিক। গ্রামাঞ্চলের প্রথমিক 
স্ললসমূহে ষে পাঠ্যবই পড়ান হতো তা লেখা ছিল সম্পূর্ণরূপে শহরের বিষয় 
নিয়ে এবং তা গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনের পক্ষে যথাযথ ছিল ন।। তাছাড়া 

কৃষকদের প্রতি প্রাথমিক স্কুলসমূহের শিক্ষকদের মনোবৃত্তি ছিল খুব খারাঁপ এবং 

তার কৃষকদের পক্ষে সহায়ক হওয়া! তো৷ দূরের কথা, তারা হয়ে উঠল কৃষকদের 
অপছন্দের লোক । সেইজন্ত কৃষকরা আধুনিক স্কুলের (যাকে তারা বলত 

“বিদেশী স্ষল” ) চেয়ে পুরানো ধরনের পাঠশালা (যাকে তার! বলত “চীন! 

বিদ্যালয়" ) এবং প্রাথমিক খ্লের শিক্ষকদের চেয়ে পুরাঁনো ধরনের পাঠশালার 

খরুমশাইদের বেশি পছন্দ করত। এখন কৃষকর। উৎসাহের সঙ্গে নৈশ স্কুল 

প্রতিষ্ঠা করছে-__-এই স্কুলকে তারা! বলে কৃষকদের স্কুল। এসবের কেো!ন- 

কোনটিকে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে এবং কোন-কোনটিকে সংগঠিত 

করা হচ্ছে; আর গড়ে প্রতি থানায় একটা করে স্কুল স্থাপিত হয়েছে । এই 

স্কুলগুলি স্থাপনের ব্যাপারে রুষকর! খুবই উৎসাহী এবং কেবলমাত্র এগুলিকেই 

তাঁরা নিজেদের স্কুল বলে মনে করে । নৈশ স্কুলগুলির আয় আসে “কুসংস্কার 
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থেকে সাধারণের আয়” কৌলিক মন্দিরের তহবিল এবং অস্ুণন্থ অব্যবহৃত 
সামাজিক তহবিল ও সম্পত্তি থেকে | জেলার শিক্ষাবোর্ড এই অর্থ সরকারী 

স্থল অর্থাৎ কৃষকদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম “বিদেশী ধরনের স্কুল" প্রতিষ্ঠায় 

কাজে লাগাতে চেয়েছিল, আর কৃষকর1 তাকে কমকদের স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে 

লাগাতে চেয়েছিল । এই বিবাদের পরিণতিতে উভয় পক্ষই অর্থের কিছু 
কিছু অংশ লাভ করে । কোন কোন স্থানে কৃষকর! সবটাই পেয়েছে । কৃষক- 

আন্দোলনের বিকাশলাভের ফলে রুষকদের সাংস্কৃতিক মান ভ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে । 

সমগ্র প্রদেশের গ্রামগুলিতে হ'জার হাজার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে বেশি দিন 

লাগবে না। ষে “সার্জনীন শিক্ষা!” সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত “শিক্ষা- 

বিদরা। চারিদিক মুখরিত করে তুলেছে, যা এখনও পর্যন্ত এট! ফাকা বুলি মাত্র 
রয়ে গেছে, তা থেকে কৃষক-স্কুল প্রতিষ্ঠার ঘটনাটা একেবারেই স্বতন্ত্র । 

১৩। সমবায় আন্দোলন 

সমবায় সমিতিটা রুষকদের সত্যিই দরকার, বিশেষত: খরিদ্দারদের 

সমবায়, বাণিজ্যিক সমবায় এবং খণদান সমবায় । তারা যখন জিনিস 

কেনে, তথন ব্যবসায়ীরা তাদের শোষণ কবে; তারা যখন তাদের ক্ষেতে 

উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে, ব্যবসায়ীরা তখন তাদের ঠকায়; তারা যখন টীকা 

বা চাল ধার করে, স্থদখথোর মভাজনরা তখন নিষ্ঠরভাবে তাদের লুট করে। 

এই তিনটি সমস্যার সমাধান খুজে বের করতে তারা খুবই আ গ্রহণ । গত শীতে 
ইয়াংসি উপত্যকায় যুদ্ধ করার সময়ে যখন বাণিজ্যের পথগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে 

গেল এবং হুনানে লবণের দাম বেড়ে গেল, তখন কৃষকরা তাদের লবণের 

প্রয়োজন মেটানোর জন্ত অনেক সমব/য় সমিতি গঠন করেছিল । তৃস্বাশীর। 

যখন টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দিল, তখন খণদান সংস্কা গঠন করবার ভন্ু 

কৃষকরা বহু চেষ্টা করেছিল+ কারণ টাক ধার করা তাদের দরকার ছিল। 

একটা বড় সমস্যা হল এই সংগঠনের জন্য একটি বিস্তারিত ও যথাযথ নিয়ম- 

কাঙ্ছনের অভাব । আপনা-আপনি গজিয়ে ওঠা কষকদের এইসব সমবায় 
সমিতিগুলি প্রায়শই সনবায্ কর্মনীতির সঙ্গে খাপ থায় না বলে যেসব কমরেড 

কৃষকদের মধ্যে কাজ করছেন তার সব সময় আগ্রহের সঙ্গে নিয়মকানুন” সম্পর্কে 

থোজ করেন। যদি উপধুক্তভাবে পরিচালন! কর যায়, তাহলে কৃষক সমিতির 

বিশ্ঞারলাভের সপে সঙ্গে সমবায় 'আন্দোলনও সর্বত্র বিস্তারলাভ করতে পাবে। 
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১৪। রাস্তা নিমাণ ও বাধ মেরামত 

এটাও কৃষক সমিতির কীতিসমুহের একটি । রুষক সমিতি গড়ে উঠবার 

আগে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলোর অবস্থা ছিল শোচনীয়। অর্থ ছাড়া রাস্তা 

মেরামত করা যায় না, আর ধনীবা এ ব্যাপারে নিজেদের গাঁট থেকে খরচ 

করতে অনিচ্ছুক ছিল। সেইজন্ত রাশ্তাগুলি খুব খারাঁপ অবস্থায় পড়ে ছিল। 

যদ্দি ব্রান্তা মেরামতের কোন কাজ করাও হতো তবু তা একটা খয়ব্রাততী 

কাজ হিসেবে করা হতো, যেসব লেক “পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় করতে ইচ্ছুক' 
তাদের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ কর। হতো! এবং কিছু সরু, কোনরকমে 

বাধানো পথ তৈরী কর! হতো। কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার পর রাস্তা 

কত চওড়া ভবে তা নিপিই করে দিয়ে আদেশ জারী করা হয়েছে । বিভিন্ন 

স্পটানের যাতায়াতের প্রয়ৌজনানুযায়ী তা তিন, পাঁচ, সাত ব! দশ ফুট 

৮ওড়া হতে পারে এবং রাস্তার পাঁশে বসবাসকারী প্রত্যেকটি ভূম্বামীকে 

রাষ্তাটির অংশবিশেষ তৈরি করে দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে । একবার 

আদেশ দেওয়া হয়ে গেলে তা অমান্ত করে এমন সাহস কার আছে? অল্প 

সময়ের মধ্যে অনেক ভাল রান্তা তৈরি হয়ে গেছে । এটা কোন খয়রাতী 

নয় বরং বাধ্যবাধকতার ফল, কিন্তু এই ধরনের থানিকট] বাধ্যবাধকতা 

মোটেই খারাপ জিনিস নয়। বাধ দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা থাটে। 

নির্মম ভূন্বামীরা সব সময় প্রজাকৃষকদের কাছ থেকে যতটা পারা! যায় 

শুষে নিতে তৎপর থাকত, কিন্তু তারা বাঁধ মেরামতের জন্য সামান্ত পরিমাণ 

অর্থও কথনোই ব্যয় করত না। তার] পুকুর শুকিয়ে যেতে দিত এবং 

প্রজাকৃষকদের উপবাসে রাখত । একমাত্র থাজনা ছাড়া আর কিছু নিয়েই 

তার। মাথ। ঘামাত না। এখন কৃষক সমিতি হয়েছে, এখন বাধ মেরামত 

করতে ভূম্বামীদের বাধ্য করার জন্য তাদের প্রতি সরাসরি আদেশ জারী করা৷ 

যায়। যদি কোন জমিদার ত। করতে অস্বীকার করে, ত'হলে সমিতি তাকে 

অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে £ “ঠিক আছে! তুমি যদি মেরামত ন' কর, তাহলে 
তুমি টাদা হিসেবে ধান দেবে, আর তার পরিমাণ হবে প্রতিদিন কাজের জন্ত 

এক তৌ করে ।+ ভৃস্বামীর পক্ষে এট। আরও ক্ষতিকর বলে সে তাড়াতাড়ি 
মেরামতের কাঁজট' করে দেয়। ফলে অনেক খারাপ বাধ এখন ভাল হয়ে 

উঠেছে । 

ওপরে যে চৌন্দটি কাজের উল্লেখ করা হল, তার সবগুলিই রূুষক সমিতির 

১ 



নেতৃত্বে কুষকরা সম্পন্ন করেছে । মৌথিক প্রেরণা ও বিপ্লবী তাৎপর্ষের দিক 

থেকে এদের কোন্টি খারাপ? পাঠকগণ, দয়া করে এগুলি সম্পর্কে আরেক- 

বার ভেবে দেখবেন । আমার মনে হয়, স্থানীয় উৎগীড়ক ও অসৎ ভদ্রলোকেরাই 

সেগুলিকে «কবল থাব্রাপ বলবে । বিস্মিত হতে হয়, নানছাং৩২ থেকে খবর 

এসেছে যে, চিয়াং কাই-শেক, চাং চিং-চিয়াং৩৩ এবং এই ধরনের অন্যান 

ভদ্রলোকের! হুনানের কৃষকদের কার্ধকলাঁপকে জাদৌ অনুমোদন করে না। 

ভনানের দক্ষিণপন্থী নেতা লিউ ইয়ুয়ে-চি৩৪ প্রমুখ ব্যক্তিগণ চিয়াং ও চায়ের 

মতো একই মত পোঁৰণ করে এবং বলে, 'তারা তে! একেবারে লাল ভয়ে 

গেছে ॥ কিন্তু এরকম একটু লাল না হলে জাতীয় বিপ্লব কি করে হবে? 

রাতদিন 'জনসাধারণকে জাগ্রত কর!” সম্পর্কে হে চৈ কর এবং জনসাধারণ 

যখন সত্যই কেগে ওঠে, তখন আতঙ্কে মুমূর্ ভয়ে ওঠার ব্যাপারটির সঙ্গে 

মহামান্ত শের ড্রাগন প্রীতিব৩৫ পার্থকা কোথায় ? 

টীকা 

১। স্নান প্রদেশ তখন ছিল সমগ্র চীন দেশের কুষক-আন্দোপানের 

কেন্দ্র। 

২। মে সময় হুনাঁনের শাসনকর্তা ছিল চাও হেংথি। সে ছি” 

উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের দালাল । ১৯২৬ সালে উত্তরে অভিযানকারী সৈল্গ- 
বাহিনী তাকে উচ্ছেদে করে। 

৩। ১৯১১ সালের বিপ্লব ছিং বাজবংশীয় শ্বৈরতপ্রের উচ্ছেদ ঘটায়। 

এই বছরের ১*ই অক্টোবর তারিথে, ছিং সরকারের নয়া সৈম্তবাহিনীর একটা 

অংশ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বিপ্রবী সংস্কাগুলির প্রেরণায় উছাং শহরে 

অভ্যুান ঘটিয়েছিল। এর পরে বিভিন্ন প্রদেশে পরপর বিদ্রোহ বটে এবং 

অতিসত্বরই ভেঙে পড়ে ছি" রাজবংশের শাসন । ১৯১২ সালের ১লাজানয়ারী 

তারিথে নানকিং শহরে স্থাপিত হয় চীন প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার, আর 

সান ইয়াৎসেন নির্বাচিত হলেন এর অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট | কৃষক, শ্রমিক ও 

শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের মৈত্রীর ভেতর দিয়ে জয়লাভ করে 
এই বিপ্রব | কিন্ধ যে চক্র এই বিপ্রবের নেতৃত্বে ছিল, তারা ছিল আপোষপন্থী, 

তারা কৃষকদের প্রকৃত হছিতসাধন করেনি 'এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তৃতস্ত্রের 
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চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছিল বলে রাষ্ট্রক্ষমতা এসে পড়ল উত্তরাঞ্চলের 

বুদ্ধবাজ- ইউম্নান শি-খাইয়ের হাতে, আর বিপ্লব হল ব্যর্থ । 

৪ | এগুলি কনফুসিয়াসের গুণাবলী-_তার অন্যতম শিস্কের বর্ণনা অনুসারে । 

£| প্রাচীন চীন উক্তিতে বলা হয় “ক্রটি সংশোধন করার জন্তে 

যথাযথ সীষ। অতিক্রম করতে হবে । আগে লোকদের কার্ধকলাপকে সীমাবদ্ধ 

করবার উদ্দেশ্টে কথাটিকে প্রায়শ:ই উল্লেথ করা হতো, প্রতিষ্ঠিত শুংখলার গণ্ডি 

মধ্যে হলে সংস্কার সাধন মেনে নেওয়। হতে, কিন্তু যেসব কর্ষকলাপের উদ্দেশ্য 

ছিল পুরানো নিয়ম-শৃংখলাঁকে সম্পূর্ণক্ূপে ধবংস করা, তা নিষিদ্ধ কর! হতে। । 

এই সীমারেখার মধ্যেকার কার্ধকলাপক্ে মনে করা হতো “যথাযথ”, কিন্তু পুরানো 

নিয়ম-শুংখলাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার উদ্দেশ্টে যা করা হতো, তাকে বলা হতো 

“যথাযথ সীম অতিক্রম” | সংস্কারবাদী ও বিপ্রবী শিবিরের মধ্যকার স্বিধা- 

বাদশদের মতবাদ ছিল এটা । কমরেড মাও সে-তুঙ এই ধরনের সংস্কারবাদী 

মতবাদ খণ্ডন করেছিলেন । আলোচ্য বিষয়ে তিনি যে বলেছেন “ক্রটি সংশোধন 

করার জন্তে যথাযথ সীমা অতিক্রম করতে হবে, অন্যথায় ক্রুটির সংশোধন 

কখনও ভতে পারে না”-তার অর্থ হল শোধনবাদী অর্থাৎ সংস্কারবাদশী পদ্ধতি 

নয়, পুরানো সামন্ততান্িক ব্যবস্থা ধ্বংস করতে জন্গণের বিপ্রবী পদ্ধতি 

অবলমন্ধন করতে হকে। 

৬। ১৯২৬ সালের শীতকালে এবং ১৯২৭ সালের বসন্তকালে উত্তরে 

অভিযানকারী সৈহ্যবাহিনী যখন ইক্সংসি নদীর উপত্যকায় প্রবেশ করছিল, 

চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্রবী স্বরূপটি তখনও সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়নি, 
এবং কৃষক সাধারণ তখনও মনে করত সে বিপ্লবের পক্ষে । ভুত্বামী ও ধনী 

কুষকরা তাকে অপছন্দ করত এবং গুঞ্ব রটায় যে উত্তরে অভিযানকাক্বী 

বাহিনী পরাজিত হয়েছে আর চিয়াং কাই-শেক পায়ে আঘাত পেয়েছে । 

১৯২৭ সালের ১২ই এপ্প্িপ চিয়াং কাই-শেক যখন শাংহাই ও অঙ্তান্য স্থানে 

প্রতিবিপ্রবী অস্ভ্ু্খান ঘটাল, শ্রমিকদের হত্যা করল, ক্লষকদের দমন করুল এবং 

কমিউনিস্ট পাটিকে আক্রমণ করল তখনই তার প্রতিবিপ্রবী স্বরূপট। পৰ্বিপূর্ণ- 

রূপে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে ভূম্বামীরণ ও ধনী ক্ুষকবরা তাঁদের মনোভাব 

পরিবর্তন করে তাকে সমর্থন করতে গুরু করে | 

। প্রথম বিপ্রবী গৃভবুদ্ধের €১৯২৪-২৭) সময়কালে কুয়াংতোং ছিল 

প্রথম বিপ্রবী ঘাঁটি । 



৮। উ পেই-ফু ছিল উত্তরাঞ্চলের বুদ্ধবাজদের সবচেয়ে বিখ্যাতদের মধ্যে 
একজন । যে ছাও খুন ১৯২৩ সালে প্রেসিভেণ্ট নির্ধাচনে জাতীয় পরিষদের 
সভ্যদের ঘুষ দেবার কৌশল অবলম্বন করে কুখ্যাত হয়, তার সাথে একযোগে উ 
পেই-ফু উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধৰাঁজদের চিলি (হোপেই প্রদেশে) চক্রের অস্ততুক্ত ছিল । 

সে ছাও খুনকে নেতা হিসেবে সমর্থন করে এবং এই দুইজনকে সাধারণভাবে 

“ছাঁও-উ? বলে উল্লেখ কর! হয়। ১৯২০ সালে আনহুই চক্রের সুদ্ধবাজ তুয়ান 
ছী-রুইকে পরাজিত করার পর উ পেই-ফু পিকিংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের 

সরকারের মধ্যে ক্ষমতা দল করতে সমর্থ হয়। সে ছিল ইঙ্গ-মাকিন সামাজ্য- 

বধদীদের দালাল । ১৯২৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারাখ তার নির্দেশে পিকিং- 

হানখো রেলপথ বরাবর ধর্মঘটী শ্রমিকদের হত্যা করা হয়। ১৯২৪ সালে চাং 
জ্ুও-লিনের সঙ্গে যুদ্ধে (যেটা সাধারণভাবে “চিলি এবং ফেংথিয়ান চক্রের 
মধ্যকার যুদ্ধ' বলে খ্যাত ) পরাজিত হয় এবং তাকে পিকিং সরকার থেকে 

বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু জাপানী ও ব্রিটিশ সাআ্াজ্যবাদীদের প্ররোচনায় সে 

১৯২৬ সালে চাং জুও লিনের সঙ্গে তার শক্তি যোগ করে ক্ষমতায় পুন:প্রাতিষ্ঠিত 

কয়। উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী ১৯২৬ সালে যখন কুয়াংতোং থেকে 

উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন উ পেই-ফু ছিল প্রথম শক্র, যাকে উচ্ছেদ 
কক হয়। 

»1। তিন-গণনীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতস্ত্রেরে নীতি এবং 

গণকল্যাণের নীতির প্রশ্থে চীনদেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রবের সপক্ষে 

ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের মূলনীতি ও কর্মস্চী। ১৯২৪ সালে কুওমিনতাডের 

প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষণায় সান ইয়াৎ-সেন তিন-গণনীতিকে পুনরায় 

ব্যাখ্যা করেন, এই ব্যাখ্যায় তিনি জাতীয়তাবাদকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী 

হিসেবে প্রচার করেন এবং শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি সংক্রয় 

সমর্থন জ্ঞাপন করেন । পুরানো ঠিন-গণনীতি এইভাবে নতুন তিন-গণনীতিতে 

বকাঁশলাভ করে, যার মধ্যে ছিল তিনটি মহান নীতি অর্থাৎ রাশিয়ার 

সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং রুষক ও শ্রমিকের 

প্রতি সহায়ত । এই নতুন তিন-গণনীতি হয়ে উঠেছিল প্রথম বিপ্রবী 
গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে চীন! কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনভাঙ্ের মধ্যে সযোগিতার 
বাজনৈতিক ভিত্তি । দ্রষ্টব্য-- “নয়৷ গণতন্ত্র সম্পর্কে” “মাও সে-তুঙের নিবাচিত 

রচনাবলী”, দ্বিতীয় খণ্ডঃ দশম পরিচ্ছেদ | 
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১* | 'দীর্ঘজীবী'-র চীনা প্রতিশব ওয়ানন্ুই অর্থাৎ “দশ হাজার বছর" 
_্চীন সম্রাটকে অভিভাদন জানাবার প্রচলিত রীতি । বর্তমানে এরই মানে, 

দাড়িয়েছে “সম্রাট । 
১১। ধনী কষকদের ক্ুষক সমিতিতে যোগ দিতে দেওয়া উচিত হয়নি-- 

কথাটি ১৯২৭ সালে কৃষক জনসাধারণ তথনও বুঝতে পারেনি । 
১২। কমরেড মাও সে তুঙ এখানে যে «একেবারেই নিঃত্ব' কৃষকদের কথ 

বলছেন, তার অর্থ ক্ষেতমজুর (গ্রাম্য সর্বহারা ) এবং গ্রাম্য ভবঘুরে সবহাবা 

বোঝায় । 

১৩। “অল্প নিঃস্ব বলতে গ্রাম্য আধা-সবহার1 বোঝায় । 

১৪। ইউয়ান জু-মিং ছিল কুইচৌ প্রদেশের যুদ্ধবাজ। সে তখন হুনানের 
পশ্চিমাংশ শাসন করতো] । 

১৫ । বর্গা নেওয়ার শর্ত হিসেবে বর্গ কৃষক সাধারণত: টাকায় বা জিনিসে 

জমিদারের কাছে জামিন রাখতো, এবং প্রায়শঃই তার জমির মুল্যের একটা 

বড় অংশই এতে চলে যেতো । খাঁজনা দেবার জামিন হিসেবে একে ধরা 

হলেও আসলে এট! ছিল অতিরিক্ত শোষণের একটা পদ্ধতি । 

১৬। হুনানে তু হল মহকুমার সমকক্ষ এবং তুয়ান পানার সমকক্ষ । তু 

ও তুয়ানের পুরানো! আমলের প্রশাসন ছিল ভূত্বামীদের শাসনের হাতিয়ার । 

১৭। প্রতি মু জমির উপর কর ধার্য করা হল নিয়মিত করের উপর একটি 

অতিরিক্ত কর। তৃম্বামী পরিচালিত সরকার নির্মমভাবে এই কর কৃষকদের 
উপর ধার্য করত। ্ 

১৮1 উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের শাসনামলে প্রদেশের সামরিক প্রধানকে 

বল] হতো] “সামরিক গভর্ণর' । কিন্তু সে ছিল প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রদেশের এক- 

নায়ক সর্বেসর্বা, সমগ্র প্রদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমত। তার করায়ন্ত 

থাকত। সাম্ত্রাজ্যবাদীদের সাথে যোগসাজস করে ভারা স্থানীয় একটি 

বিচ্ছিন্নতাবাদী সামন্ততান্ত্রিক-সামরিক ব্যবস্থা চালু রাখত । 

১৯। "স্থায়ী পাবিবারিক মিলিশিয়1+ ছিল গ্রামাঞ্চলে সেই সময় সংগঠিত 

নান! ধরনের সশস্ত্র বাহিনীর একটি । “পারিবারিক” কথাটি বাবহার করবার 

কারণ হল, প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের কাউকে না কাউকে এতে যোগ দিতে 

হতো । ১৯২৭ সালে বিপ্রবের পরাজয়ের পর অনেক ম্থানে ভূদ্বামীরা এই 
"পারিবারিক মিলিশিয়া"র কর্তৃত্বভার দখল করে নেয় এবং সেগুলিকে প্রতি- 

স্্ঁ 



বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীতে পর্রিণত করে 

২০। সেই সময় উহ্ভানে অবস্থিত কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কমিটির 

নেতৃত্বাধীনে অনেক স্থানের কুওমিনতাঙের জেল! সদর দপ্তর ডঃ সান ইয়াৎ- 
সেনের রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক 

ও শ্রমিকদের প্রতি সায়তা- এই তিনটি মহান নীতি অনুসরণ করত । এগুলে। 

ছিল কমিউনিস্ট, কুওমিনতাঙের বামপন্থী ও অন্টান্ত বিপ্রবীদের বিপ্রবী 

মৈত্রীজোট । 

২১। মহামান্ত পাও (পাও চেং) ছিলেন স্ুুং রাজবংশের ( ৯৬০- 

১১২৭ খ্রীঃ ) রাজধানী খাইফেং-এর অধাক্ষ । পুরানো সমাজে সমাস্ততাস্ত্রিক 

শাসকশ্রেণীর প্রতারণামূলক প্রচারের ফলে লোকে মনে করত যে, তিনি 

ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ কর্মচারী এবং তিনি যেসব মামলাব্র বিচার 

করেছিলেন তার প্রত্যেকটিতে সঠিক বায় প্রদান করেছিলেন। 

২২ | এই বাকাটি ঘেনজিয়াস শীষক বই থেকে উদ্ধীত। এর মর হচ্ছে 

যে, ধঙ্গবিদার একজন দক্ষ শিক্ষক অপরকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শুধু নাটকীয় 
তঙ্গশতে ধনুক টেনে ধরেন কিন্ত তীর ছোড়েন না । অর্থাৎ কষকরা যাতে পূণ 

রাজনৈতিক চেতনা লাভ করে, এবং যান্তে নিজেদের উদ্যোগে, সচেতনভাবে 

কুসংস্কার ও ক্ন্ধান্ত খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করবার জল্গ অগ্রণী হয় তার 

জন্য কমিউনিস্টদের উচিত রুষকদের পরিচ:লন! করা । কমিউনিস্টর1 এ ব্যাপাৰে 

ভাদের উপর হুকুম করবে না, বা তাদের হয়ে এ কাজ করে দেবে না । 

২৩। আটটি চিত্রাক্ষর হল পুরানো চীনদেশে ভাগাযগণনার একটি পদ্ধতি । 

এর ভিষ্ভি ছিল যথাক্রমে কোন ব্যক্তির জন্মের বছর, মাস, দিন এবং ঘণ্টার 

প্রত্যেকটির জন্ত দু'টি করে বৃত্তাকার চিত্রাক্ষর পরীক্ষা । 

২৭। ভূম্কান বৈশিষ্ট্য হল পুরানো চীনদেশের একটা কুসংস্কার । এই 

কুসংস্কার অন্গযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে, কারে পৃবপুরুষের কবরের অবস্থান সেই 

বাক্তির ভাগ্যের ওপর গুঁভাব বিস্তার করে । ভূম্থান বৈশিষ্ট্য বিশারদরা দাবি 

করে যে, তারা কোন একটি নিদিষ্ট স্কান ও তার পরিপশ্র্ শত কিনা, তা বলে 

দিতে পারে । 

২৫ | মন্তামান্ত কুয়ান (কুয়ান ইযু, ১৬০-২১৯ খ্রীঃ ) “তিনটি রাক্দের: 

যুগের একজন যোদ্ধা । চীনা জনসাধারণ ব্যাপকভাবে তকে মাঙ্গগত্য ও 

যুদ্ধের দেবত। হিসেবে পূজা কর *। 
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২৬। থাং শেং-চি ছিলেন একজন জেনারেল । সে সময়ে ইনি বিপ্লবের 

পক্ষে ছিলেন এবং উত্তর অভিযানে যোগ দেন। হয়ে থাই-দসিন ছিলেন 

জেনারেল । তিনি উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের পক্ষে ছিলেন এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ করেছিলেন । 

**। নুন ছুয়ান-ফাং ছিল একজন যুদ্ধবাগজ। তাত শাসন চিয়াংন্, 

চেচিয়াং, ফুচিয়ান, চিয়াংসী এবং আনহুই এই পাচটি প্রদেশে বিস্তৃত ছিল। 

সাংহাইয়ের শ্রমিকদের অভ্যুত্থানকে রক্তের স্রোতে দমন করবার জন্য সে দায়ী 

ছিল । চিয়াংপী প্রদেশের নানছাং-চিউচিয়াং অঞ্চলে উত্তরে অভিযানকারী 

বাহিনী কতৃক ১৯২৬ সালের শীতকালে তার প্রধান সেনাবাহিনী পযুদন্ত 
হয়ে যায়। 

২৮ | চীনে পরিবেশনের সময় আলাদাভাবে খাবার না দিয়ে দেওয়া হয় 

একট গামল! বা প্রেটে--সবার জন্য । 

২৯। প্রাচ্য সংস্কৃতির বিধিনিয়ম” ছিল একটি প্রতিক্রিযাশীল মতবাদ । 

এতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বর্জন করা হতো এবং প্রাচ্যের কৃষি 
উৎপাদনের পশ্চাৎ্পদ পদ্ধতি ও সামস্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে সমর্থন করা হতো। 

৩০। গুপ্ত সমিতি সম্পকে জানবার জন্য এই থণ্ডে প্রকাশিত ণীন! 

সমাজের শ্রেণী-বিশ্লেষণ” প্রবন্ধের ১৮ নং টাকা, পঃ ২৮ দ্রষ্টব্য । 

৩১। “পর্বত, “মন্দির” 'ধর্মশাল।”, “নদী” হল নিজেদের উপদলকে চিহ্কিত 

করবার জন্য আদিম গোপন সমিতি কর্তৃক ব্যবহৃত নাম । 

৩২। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে যখন উত্তরে অভিযানকারী বাহিনী 

নানছাং দথল করল, তথন চিয়াং কাই-শেক এই শ্যোগ গ্রহণ করে সেখানে 

তার সদর দপ্তর স্থাপন করে । সে তাঁর চারিদিকে কুওমিনতা ডের দক্ষিণপন্থীদের 

এবং কিছু সংখ্যক উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজদের রাজনীতিকদের জড়ো করলঃ আর 
সাআ্াজ্যবাদীদের সঙ্গে আতাত করে উহ্ানের বিরুদ্ধে তার প্রতিবিপ্রবী 

ষড়যন্ত্র চালায় । উহান তখন ছিল বিপ্লবের কেন্বস্থল। ঘটনার পরিণামে 

১৯২৭ সালে ১২ই এপ্রিলে সে শাংহাইতে তার প্রতিবিপ্রবী কুযুদেতা ঘটাল, 

এবং ভয়ংকর গণহত্য। চালাল। 

৩৩। চাং চিং-চিয়াং ছিল কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীদের একজন নেতা । 
সে চিয়াং কাই-শেকের পরামর্শ দাতা ছিল । 

নি 



৩৪ । লিউ ইয়ুয়ে-চি ছিল “বাম সমিতি'র প্রধান । এই সমিতি 1ছণ্ 
হনানে একটি গুরুত্বপুর্ণ কমিউনিস্টবিরোধী সমিতি । 

৩৫। ইয়ে শে'র ড্রাগন গ্রীতি হচ্ছে সিয়াংয়ের ( ৭৭-৬ শ্রী: গং; 

সিন স্ব্য বই থেকে নেওয়া একটি গল্প ॥ এতে বলা হয় যে, লর্ড শে দ্রাগনকে খুব 

ভালবাসতেন । তিনি তার অন্ত্রাদি, হাতিয়ার এবং সমগ্র প্রাসাদটিকে ড্রাগনের 

চিত্র ও ভাক্কর্য মুতি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন । তার এই অস্গরাগের কথা গুনে 

একটি প্ররুত ড্রাগন আকাশ থেকে নেমে এলো । সে জানাল! থেকে ইয়ে 

কোংয়ের বাডীর ভেতরে উকি মারল আর নিজের লেজটি দরজার ভেতরে 
ঢুকিয়ে দিল । ইয়ে কোং ড্রাগনকে দেখে ভয়ে দিশেহার] ভয়ে পালিয়ে গেলেন । 

দেখ! গেল ষে, বাস্তবে হয়ে কোং ড্রাগনকে ভালবাসতেন না, ভালবাসতেন 

কেবল দ্রাগনের সদৃশ সবকিছু । এথানে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রূপৰ ব্যবহার 

করে দেখাতে চেয়েছেন যে চিয়াং কাই-শেক ও তার মতো ব্যক্তিরা যদি এ 

বিপ্রবের কথ! বলে, তবু তারা বিপ্রবের ভয়ে ভীত এবং তার বিরোধী । 



দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের মুগ 





চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষ মত। কেন 
টিকে থাকতে পারে? 

( অক্টোবর ৫, ১৯২৮) 

১। দেশের ভেতরকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি 

কুওমিনতাঙের নতুন যুদ্ধবাজদের বর্তমান শাসনটা আগের মতোই শহরে 

মুতস্ু্দ বুর্জোয়াশ্রেণীর আর গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় জমিদারশ্রেণীর শাসন। এই 

শংসন বৈদেশিক ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসএপূণ করেছে, আর 

আভ্যন্তরীণ ব্যাপাবে নতুন যুদ্ধবাজদের দ্বারা পুরানো যুদ্ধবাজদের বদলিয়েছে 
এবং শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক উতৎপীঢ়ন 

আগের চেয়েও অধিক তীব্রতর করে তুলেছে । কোয়াংতুং থেকে যে বুর্জোয়! 

গণতান্ত্রিক বিপ্রব শুরু হয়েছিল, মাঝপগে তার নেতৃত্ব মুত্স্থদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণী 

এবং জষ্দারশ্রেণীর কুক্ষিগত হয়েছে এবং তখন থেকেই সেটা প্রতিবিপ্রবের 

পথে মোড় নিয়েছে । সারা দেশের শ্রমিক» কষক, সাধারণ জনগণ, এমনকি 

বুর্জোয়া শ্রেণীও১ আগের মতোই প্রতিবিপ্রবী শাদনাধীনে রয়েছে এবং 
সামান্ততম রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক মুক্তিও অর্জন করেনি। 

পিকিং ও থিয়েনচিন দখল করার আগে চাং চো-লিনেন্২ বিরুদ্ধে 
কুওমিনতাঙের নতুন যুদ্ধবাজদের চারটি চক্র--অর্থাৎ চিয়াং চক্র, কুই চক্র, ফেং 

চক্র এবং ইয়েন চক্র৩ একটি সাময়িক এক্য প্রতিষ্ঠ। করেছিল। এই শহর গুলি 

দখল করার পর এই প্রক্য সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গিয়েছিল, এই চার চক্রের ভেতব্রে 
তীব্রত্তর পড়াইয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে ছল» আর চিয়াং ও কুই এই দু'টি 

চক্রের মধ্যে যুদ্ব-প্রস্ততি চলছিল । চীন দেশের ভেতরকার বুদ্ধবাজদের বিভিন্ন 

চক্রের ছন্ব এবং সংগ্র'ম বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের ছন্দ ও সংগ্রযমকেই 
প্রতিফলিত করে । এই জন্তই, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে চীনকে বিভক্ত 
করার অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্ধমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধবাজদের বিভিন্ন 

এই প্রবন্ধটি হুনান-কিয়াংণী সীমান্ত এলাকার দ্বিতীয় পার্ট কংগ্রেসের জন্য ১৯২৮ সালের 

«ই অক্টোবর তারিখে কমরেড মাও দে-তুঙ কর্তৃক লিখিত প্রস্তাবের রাজনৈতিক সমন্তা এবং 

সীমান্ত এলাকার পার্টি-দংগঠনের কর্তব্য* শীর্ষক অংশ। 

৮১ 

মাও (১ম )--৬ 



চক্র কোন অবস্থাতেই আপোষ করতে পারবে না, এবং যে-কোন আপোষেই 
তারা পৌঁছাক না কেন, তা হবে কেবলমাত্র সাময়িক । আজকের সাময়িক 

আপোষই আগামীকালের আরও বিরাটাকারের যুদ্ধকে জন্ম দেবে। 

একটি বুর্জো য়! গণতান্ত্রক বিপ্লব চীনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এই 

বিপ্লব কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই সম্পন্ন হতে পারে । ১৯২৬-২৭ 

সালের যে বিপ্রব কোয়াংতুং থেকে শুরু হয়ে ইয়াংসি নদীর দিকে বিস্তৃত 

হয়েছিল, তাত্তে সর্বহারাশ্রেণা দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব দিতে ন। পারার ফলে মুত্সুদ্গি 

বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদারশ্রেণী এই নেতৃত্বকে ক্স! করে নিয়েছিল, বিপ্রবকে 

প্রতিবিপ্রবে বদলে দিয়েছিল । এইভাবে খুর্জোয়। গণতান্ত্রিক বিপ্রব সাময়িকভাবে 

পরাজয় বৰণ করেছিল । এই পরাজয়ে চীনা সর্হারাশ্রেণী ও কৃষকর] প্রচণ্ড 

আঘাত পেয়েছিলঃ চীনা বুঞোয়াশ্রেণীও (মুৎস্দ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদ'র- 

শ্রেণী নয়) আঘাত পেয়েছিল। কিন্ত, বিগত কয়েক মাসে উত্তর চীন ও 

দক্ষিণ চীনের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শহরগুলিতে শ্রমিকদের 

ন্মসংগঠিত ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের বিদ্রোহ বিকাশলাভ করেছে। ক্ষুধা 

ও ঠাগার কারণে দৃদ্ধবাজদের বাহিনীগুলোর সৈম্তদের মধ্যে একট] দারুণ 

অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে । সঙ্গে সঙ্গে ওয়াং চিং-ওয়ে এবং ছেন কুউ-পো চক্রের 

উস্কানিতে সমুদ্রতীরবতী এলাকায় ও ইয়াংসি নদীর ধারে বুর্জোয়াশ্রেণী বেশ 
ব্যাপক সংস্কারবাদী আন্দোলনণ৭ বিস্ৃত করছে । এই ধরনের আন্দোলনের 

বিকাশ একটা নতুন ঘটনা। 

কমিউনিস্ট আন্তজাতিক ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্ধেশানুসারে চীন। গণতান্ত্রিক 

বিপ্লবের বিষয়বস্তর অন্তভু ক্ত হচ্ছে-_চীনে সাঅ/জ্যবাদের এবং তার হাতিয়ার 

বুদ্ধবাজদের শীলনকে উৎখাত করা, জাতীয় বিপ্নবকে সম্পূর্ণ করা, ভূমি-বিপ্লবকে 
কাঁধকরী করা, কৃষকদের উপর জমিদারশ্রেণীর সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে নিশ্চিহ্ 

করা । ১৯২৮ সালের ণে মাসে চিনান হত্যাকাণ্ডের পরে এই ধরনের বিপ্লবী 
আন্দোলন দিনের পর দিন বুদ্ধি ৫পতে শুরু করেছে । 

২। চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার 
উদ্ভব ওটি'কে থাকার কারণ 

একটি দেশের অভ্যন্তরে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা চারিদিকে 

পরিবেষ্টিত অবস্থায় একটি বা কয়েকটি ছোট ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক 

৮. 



ক্ষমতার দীর্ঘকাল ধরে টি'কে থাকাট। এমন একটা ব্যাপার, যা ছনিয়ার অন্তান্ 

দেশে আর কথনো ঘটেনি । এই উদ্ভূত ব্যাপারটা উত্তবের বিশেষ কারণ 
আছে। শুধুমাক্র উপযুক্ত শর্তেই এটা টিকে থাকতে ও বিকাশলাভ করতে 
পারে। 

প্রথমতঃ, কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশে ব৷ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন 

কোন উপনিবেশে” এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে পাবে না। এটা ঘটতে পাতে 

কেবলমাত্র সাআজ্যবাদের পরোক্ষ শাসনাধীন ও অর্থনীতিগত ক্ষেত্রে 

পশ্চাৎ্পদ এবং আধা-ওপনিবেশিক চীনেই । কারণ, এই ধরনের অভভূত,. 

রাজনৈতিক ব্যাপার অবশ্তই আর একটি অস্ত ব্যাপারের সহগার্মী এবং 

সেটা হল শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার শধ্যেকার যুদ্ধ। চীন! প্রজাতন্ত্র স্থাপিত 

হবার প্রথম বছর (১৯১২ সাল) থেকেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের এবং 

দেশের অভ্যন্তরে মুত্ম্দ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর আর জমিদারশ্রেণীর সমধিত 

নতুন এৰং পুরানে। যুদ্ধবাজদ্বের বিভিন্ন চক্র একে অন্তের বিরুদ্ধে 

অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে । এটাই হুল আধা-ওুপনিবেশিক চীনের অন্যতম 

বৈশিষ্ট্য । কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশেই, এমনকি সাআাজ্যবাদের প্রতাক্ষ 

শাসনাধীন উপনিবেশেও এ ধরনের ব্যাপার কথনো। দেখতে পাওয়! যায় না, 

কেবলমাত্র সাআত্াজ্যবাদের পরোক্ষ শাসনাধীন চীনের মতো দেশেই এ ব্যাপার 

দেখতে পাওয়া যায় । এই ব্যাপাবট! উদ্ভবের ছুটি কারণ ছিল, যথা স্থানীয় কৃষি 

অর্থনীতি (প্রক্যবদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয়), এবং দেশকে ভাগ ও শোষণ করার 

উদ্দেশ্টে প্রভাবাধীন অঞ্চল কৃষ্টি করার সাআাজ্যবাদী নীতি । শ্বেত রাজনৈতিক 

ক্ষমতার অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল ধরে ভাঙনের ও যুদ্ধের ফলেই এমন অবস্থার কষ্ট 

হয়েছে, যাতে শ্বেত রাজনোতিক ক্ষমতার দ্বারা চারদিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় 

কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত একটি বা কয়েকটি ছে'ট ছোট লাল এলাকার 

উদ্ভব ঘটতে পারে এবং দুটভাবে তা টিকে থাকতে পারে। হুনান-কিয়াংসী 

সীমান্তের ঘাটি এলাকা হচ্ছে এমন অনেক ছোট ছোট এলাকার অন্যতম । 

কিছু ক্রিছু কমরেডদের মনে কঠিন বা সংকটজনক সময়ে প্রায়ই এই ধরনের 

লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার টি কে থাকা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে এবং তীদেক মধ্যে 

হতাশার মনোবুত্তি গজিয়ে ওঠে । এর কারণ হল যে, তার! এই লাল রাঁজ- 

্নতিক ক্ষমতার উদ্ভব ও এর টিকে থাক! সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্য। খুঁজে পাননি । 
আমরা দি শুধু এই কথাটুক্ু উপলব্ধি করি যে, চীনে শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার 

৮৩ 



অভ্যন্তরে ভাঙন ও বুদ্ধ অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে, তাহলে লাল রাঁজনৈতি ক 

ক্ষমতার উত্তব, টিকে থাক! এবং ক্রমবধঘান বিকাশ সম্পর্কে কোন সন্দেহ 

থাকবে শা। 

দ্বিতীরতঃঃ চীনের যেসব অঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রথমে উদ্ভব 

ঘটে এবং দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকতে সক্ষম হয়, তা সেসব অঞ্চলে নয়, যেখানে 

গণতান্ত্রিক বিপ্রবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েনি, যেমন, সেছুয়ান, কুইচৌ ইয়ুন্রান 

এবং উত্তর চীনের বিভিন্ত প্রদেশে, বরং এমন সব অঞ্চলে প্রথমে তার উদ্ভব ঘটে 

এবং দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকতে সক্ষম হয়, যেখানে ১৯২৬-২৭ সালে বুর্জোয়া 

গণতান্ত্রিক বিপ্রবের প্রক্রিয়ায় শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্তসাধারণ ব্যাপকভাবে 

জেগে উঠেছিল,» যেমন, হুনান, কোয়াংতুং হুপে এবং কিয়্াংসী প্রদেশে | এই- 

সব প্রদেশের বহু স্থানেই ব্যাপক আকারের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতি 

গঠিত হয়েছিল । জমিদারশ্রেণীর এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকেরা 
বহু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিষেছিল । তাই, ক্যাণ্টন শহরে 

জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব ঘটেছিল এবং তিন দিন ধরে তা 

টিকে ছিল, কোয়াংতুৎ প্রদেশের হ্যাইফেড ও লুফেঙে, ভুনান প্রদেশের পৃ ও 
দক্ষিণ অঞ্চলে, হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে এবং হুপে প্রদেশের হুয়াং-আন 

প্রভৃতি স্থানে কষকদের ঘাটি এলাক।৮ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বঠমান লাল- 

ফৌজের কথা বলতে গেলে, সেটা জাতীয় বিপ্রবী ফৌজ থেকে বিছিন্ন হয়ে 

এসেছে, য! গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ট্রেনিং পেয়েছিল এবং শ্রমিক- 

কৃষকমাধারণের প্রভাবাধীণ ছিল। যাদের দ্বারা লালফৌজের ইউনিট 
গঠিত হতে পারে, ভার! ইয়েন সি-পান, চাঁং চো-লিনের মতে! বাহিনী থেকে 

কোনমতেই বেরিয়ে আসতে পারে না-যা কোন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক 

ট্রেনিং পায়নি এবং শ্রমিক-কৃষকদের প্রভাব একটুও লাভ করেনি। 

তৃতীয়তঃ, ছোট ছোট এলাকায় জনসাধারনের রাজনৈতিক ক্ষমত:র দীর্থ- 

কাপ ধরে টিকে থাক সম্ভব কি না, তা নির্ভর করে দেশব্যাপী বিপ্লবী 

পরিস্থিতি বিকশিত হচ্ছে কি না সেই শর্তের উপর | যদি দেশব্যাপী বিপ্লবী 

পরিস্থিতি বিকশিত হতে থাকে, তাহলে ছোট ছোট লাল এলাকা যে শুধু 
নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকবে তাই নয়, পরস্ত, দেশব্যাপী রাজ- 

নৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে অবশ্যই তা অনেক শক্তির মধ্যে অন্যতম 

শক্তিতে পরিণত হবে। যদি দেশব্যাপী বিপ্রবী পরিস্থিতি অব্যাহতভাবে 
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বিকশিত না হয়ে বরং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে নিশ্চল থাকে, তাহলে ছোট 

ছোট লাল এলাকার পক্ষে দীর্ধকাল ধরে টিকে থাক অসক্জব হবে । দেশের 

অভ্যন্তরে মুতস্ুপ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং জমিদারশ্রেণীর ভেতরকান্ধ এবং 

আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর ভেতরকার অব্যাহত ভাঙন ও যুদ্ধের সঙ্গে সে 

বত্তমানে চীন। বিপ্রবী পরিশ্থিতিও অব্যাহতভাবে বিকশিত হচ্ছে । সে জন্যই, 

ছোট ছোট ল(ল এলাকাগুলো৷ শুধু যে নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকবে 
তা নয়, বরং তা অব্যাভতভাবে বিস্তৃত হতে থাকবে এবং ক্রমে ক্রমে দেশব্যাপী 

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যের দিকে উপনীত হতে থাঁকবে। 

চতুর্থতঃ লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার টিকে থাকার একট! অপরিভার্য শর্ত 

হল যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন নিয়মিত লাগফৌজের অস্তিত্ব । কেবলমাত্র যদি 
স্থানীয় লালরক্ষী বাঠিনী৯ থাকে এখং কোন নিয়মিত লালফেৌজ না থাকে, 

তাঁভলে কেবল জমিদারদের পৌষা রক্ষী বাহিনীর সঙজেই মাকাবিলা কর 

সম্ভব, কিন্ত কোন নিয়মিত শেত বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা কর! সম্ভব নয়। 

অতএব শ্রমিক-রুষকসাধারণের সক্রিয় সমর্থন সত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন 

নিয়মিত সৈল্গবাহিনী না থাকলে একটি ঘটি এলাকা কৃষ্টি করা একেবারেই 

অসম্ভব, অ [বর তার দশর্ঘকাল ধরে টিকে থাক! ও ক্রমবধ মান বিকাশলাভ কর! 

তে! আরও অসম্ভব । ভাই, *শ্রমিক-কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনীর ছার! ঘাটি 

এলাকা স্কাপন করা"র মতাদর্শ হল একটি গুক্ুত্পূর্ণ বিষয়, ঘা কমিউনিস্ট পার্টি 

ও ঘাটি এলাকার শ্রমিক-ক্লুষকসাধাঁরণক্ে অবশ্টই সম্পূর্ণভাবে আয়ত করতে 

হবে। | 

পঞ্চমতঃ, লাল বাঁজনোতক ক্ষমতার দীর্ঘকালীন অস্তিত্ব এবং বিকাশের 

জক্রু উপরোক্ত শর্তগুলো। ছ'ডাঁও আবরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত থাক প্রয়োজন, 

সেটা হল কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনকে শক্তিশালী ভতে হবে এবং তার নীতি 

নিভূল হতে হবে । 

৩। হুনান-কিয়্াংসী সীমান্তে স্বাধীন 
এলাকা এবং আগস্টের পরাজয় 

যুদ্ধবাজদের মধো ভাঙন ও যুদ্ধ শত রাজনৈতিক ক্ষমতার শাসনশক্কতিকে 

দুর্বল করে । অতএব, এই স্থযোগ-ম্বিধা পেয়েই ছোট ছোট এলাকায় লাল 

রাঁজটনতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয়েছে । কিন্ত, যুদ্ধবা্দের মধ্যে যুদ্ধ প্রতিদিনই 
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চলে না। যথনই একটি বা কয়েকটি প্রদেশে শ্েত রাজনৈতিক ক্ষমতা 

সামস্সিকভাবে স্থায়ী হয়, তখনই সেখানকার শাসক শ্রেণীগুলে। অপরিহার্মভাঁবেই 

জোট বাধে এবং এই লাল রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধ্বংস করার জন্ত তাদের 

যথাসাধ্য চেষ্টা করে । যেস্থানে রাজনৈতিক ক্ষমত। স্থাপন করার এবং তাকে 

বাচিয়ে রাখার সমস্ত প্রয়োজনীয় শতাদ্দি পূরণ করা না হয়, সেস্থানে শত্রুর 
দ্বারা তার উৎখাত হয়ে যাবার আশংকা থাকে । এই কারণেই, বর্তমান, 

বছরের এপ্রিল মাসের আগে বেশ অন্ককূল সময় গড়ে ওঠা বহু লাল রাজ- 

নৈতিক ক্ষমতা, যেমন, ক্যাপ্টন, হাইফেঙ এবং লুফেউ, ভনাঁন-কিয়াংসী 

সীমান্ত এলাকা, দক্ষিণ ভুনান, লিলিঙউ আর হয়াংআন প্রভৃতি স্কানের লাল 
ব্রাহ্ধনৈতিক ক্ষমত1 শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা একের পর এক বিনষ্ট হয়ে 

গিয়েছে । এপ্রিল মাসের পর থেকে হুনান-কিয়াংসী সীমান্তের স্বাধীন এলাকা 

দক্ষিণ চীনে শাসনশক্তির সাময়িক স্থায়িত্বের কালের সন্মুখীন হয়েছিল, 

ক₹ন'ন-কিয়াংসী প্রদেশ হু'টিতে প্রেরিত “দমন বাহিনীর সংখ্যা মাঝে 

ম'ঝে আট, নটি রেজিমেন্ট বা তারও বেশি এমনকি কখনে। কখনো ১টি, 

ব্েজিমেণ্ট পর্যস্ত গিয়ে পাড়াতো । কিজ্ত তৎসত্বেও চার রেজিঘেণ্টেরও কম 

সৈঙ্গশক্তি নিয়ে আমরা শক্রুর বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ চার মাস ধরে সংগ্রাম 

করেছি। তাঁর ভেতর দিয়েই দিনের পর দিন আমাদের স্বধীন এলাকা 

বিস্কুণ্চ করা ভয়েছে, ভূমি-বিপ্রবকে গভীরতর কর! হয়েছে, জনসাধারণের 

রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠনকে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং লালফৌজ ও. 

লাপ্রল্সী বাহিনীকে প্রসারিত কর! হয়েছে । এর কারণ হচ্ছে, স্থননে-কিয়াংসী 

সীমাক্ত এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টি-সংগঠনের (স্থানীয় ও সৈম্কবাহিনীর ) 

নীতির নিতৃলতা । পার্টির বিশেষ কমিটির ও ফৌভপ কমিটির নীতি তখন, 
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শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা, লোসিয়াও পর্বতমাল[র১৭ মধ্যে- 

ভাগে ব্াজনৈতিক ক্ষমতা স্টি করা এবং পলায়নবাদের বিক্ষদ্ধে লডাই 

করা । 

স্বাধীন এলাকায় ভূমি-বিপ্রবকে গভীবতর কর? । 

সৈষ্ঠৰাহিনীর পার্টি-সংগঠন্র সাহায্যে স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের 
বিকাশকে উন্নত করা এবং নিয়মিত সৈন্তবাহিনীর সাহায্যে স্কানীয় সশস্ত্র 

শক্তির বিকাশকে উন্নত করা । 



স্থববিধাজনক সময়ে আক্রমণরত শক্রর মোকাবিলা করার জন্ত লাল- 

ফৌজের ইউনিটগুলোকে কেন্দ্রীভূত করা! এবং একটি একটি করে শক্রর 
দ্বারা ধ্বংস হওয়াটা এড়ানোর জন্ক সৈন্তবাতিনীর বিভক্তিকরণের 

বিরোধিতা করা । 

স্বাধীন এলাকাকে বিস্তৃত করার জঙ্ক তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে 

এগিয়ে যাবার নীতি গ্রভণ করা এবং বেপরোয়া অগ্রগতির নীতির 

বিরোধিতা করা । 

এই জঠ্রিক রণকেশলের কারণে ও ভৌগোলিক পরিৰেশ আমাদের 
সপ্গ্রামের অন্ককুল থাকায়, এবং হুনান ও কিয়াংসী প্রদেশের আক্রমণকারী 

সৈশ্ভবাহিনীর মধ্যে সম্পূর্ণ ্রক্য না থাকায় আমর! এপ্রিল থেকে জুলাই এই 
চাব্র মাসে বত সংগ্রামে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলাম । যদিও শক্রবাহিনী 

আমাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল, তবু তারা এই স্বাধীন 

এলাঁক' ধ্বংস করতে পারেনি এবং এই স্বাধীন এলাকার ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির 

গন্তিও রোধ করতে পারেনি, বরং আমাদের এই স্বাধীন এলাকা হুনান ও 

কিয়াংসীর উপর ক্রমবধমান প্রভাব বিস্তার করেই চলেছে । আগস্টের পরা জয়ের 

একমাত্র কারণ হলো!» কিছু সংখ্যক কমবেড এ কথা উপলব্ধি করতে পারেননি 

যে» সে সময়ট! ছিল শাসকশ্রেণীগুলোর সাময়িক স্থায়িত্বের সময় এবং তারা শুধু 

শাসকশ্রেণীগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ভাঙনের সময়েই প্রযোজ্য রণনীতি গ্রহণ 

করেছিলেন এবং বেপরোয়! অগ্রগতির ভন" আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত 

করে দিয়েছিলেন । ফলতঃ, সীমান্ত এলাকা এবং দক্ষিণ হুনান উভয় স্থানেই 

আমাদের পন্রাজয় ঘটেছিল । হুনান প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি কমরেড 

ভু সিউ-চিঙ তখনকার অবস্থা না দেখে এবং পার্টির বিশেষ কমিটি, ফৌজশ 

কমিটি ও পার্টির ইউংশিন জেলা-কমিটি যুক্ত বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবকে উপেক্ষা 

করেই যান্ত্রিকভাঁবে নান প্রাদদেশিক কমিটির আদেশ অনুসরণ করেছিলেন 

এবং লালফৌজের ২৯ নং রেজিমেণ্টের সংগ্রামকে এড়িয়ে বাড়ী ফিরে যেতে 
চাওয়ার অভিমতই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল । এটা সত্যিই একটা 

মাবাত্মক ভুপ। সেপ্টেম্বর মাসের পর পার্টির বিশেষ কমিটি ও ফৌজী কমিটি 
মূল সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল বলেই এই পরাজয় থেকে উদ্ভৃত 
পরিস্থিতি কাটানে। গিয়েছিল । 

পপ 



৪। হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশে ছনান কিয়্াংসী 
সীমান্তের স্বাধীন এলাকার ভুমিকা 

নিঙকাঙকে কেন্দ্র করে হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে গঠিত শ্রমিক-কুষকদের 

সশস্ত্র স্বাধীন এলাকার তাৎপর্য সীমান্তের কয়েকটি জেলার মধ্যে নিশ্চয়ই 

সীমাবদ্ধ নয় । হুনান, হুপে এবং কিয়াংসী প্রদেশগুলোর শ্রমিক-কষকদের 

ভ্যুখখানের মধ্যে দিয়ে এই তিনটি প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষমত। দখলের 

প্রক্রিয়ার এই ধরনের স্বাধীন এলাকাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । হুনাঁন, হুপে 
এবং কিয়াংসী এই তিনটি প্রদেশে অভ্যুত্থানের বিকাঁশসাধনে সীমাস্ত এলাকার 
পার্টি-সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ জরুরী কর্তব্য হচ্ছে এইরূপ: সীমান্ত এলাক"র 

ভমি-বিপ্রবের এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতার ঘে প্রভাব রয়েছে, 
তাকে হুনান ও কিয়াংসীর উত্তর অংশে এবং হুপে পর্যন্ত বিস্তৃত করা : সংগ্রামের 

ধারায় অবিরামভাবে লালফৌজের সংখা বুদ্ধি করা এবং গুণগতভাবে উন্মত্ত 
কর', যাতে এই তিনটি প্রদেশের আসন্ন সাধারণ অভ্যু্থানে লালফৌজ 

তার প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে; জ্পোয় জেলায় স্থানীয় সমস্থ 

শক্তি অর্থাৎ লালরক্ষী বাহিনী ও শ্রমিক-রুষকদের অভ্ুত্থানকারী বাহিনীর 

সংখ্যা বুদ্ধি কর! ও গ্রণগতভাবে উন্নত করা, যাতে তার! জমিদারদের 

দ্বার। লালিত রক্ষী বাহিনীর ও ছোট ছোট সশস্ত্র উইনিটের বিরুদ্ধে এখন 

লড়াই করতে পারে এবং ভবিষ্যতে সীমাজ্জ এলাকার র:জনৈতিক ক্ষমতাকে 

স্থরক্ষিত করতে পারে; লালফৌজের কর্মীদের সাহায্যের উপর স্তানীয় সংস্থা- 

গুলোর নির্ভরশীলত। ক্রমে ক্রমে হাস করা এবং সম্পূর্ণভাবে আত্মনিতরশীল করা, 

যাতে সীমান্ত এলাকার কমিগণ সীমান্ত এলাকার কাজের ভার গ্রহণ করতে 

পারেন এবং স্থানীয় সংস্তাগুলো ভবিষ্কতে লালফৌজের ভন্ত ও সম্প্রসারিত 

স্বাধীন এলাকার জন্য কর্মী পাঠাতে পারে । 

৫1 অর্থ নৈতিক সমস্যা 

শ্বেত শাসনের দ্বার! চারিদিকে পরিবেষ্টিত অবস্থায্, সৈম্ত ও জনগণের 

জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভিনিসপত্রের অভাব এবং নগদ টাকাঝ অভাব এক 

চরমতম সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। গত বছর থেকে সীমান্ত রাজনৈতিক 

ক্ষমতার শ্বাধীন এলাকায় শক্রদের কঠোর অবরোধের কারণে লবণ, কাপড় ও 

উষধের মতে! নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চরম অন্ভাব এবং দাকুণ মূল্যবৃদিং 

তেতো 



সব সময়েই দেখ! দিয়েছে । সুতব্নাং ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও পেটি-বুর্গোয়াদের১৯ 

জীবনযাত্রায় এবং লালফৌজের সৈম্তসাধারণের জীবনযাত্রার অশান্তির সৃষ্টি 

হয়েছে, কোন কোন সময়ে এই অশান্তি সত্যসতাযই চরম মাত্রীয় উঠেছে । লাল- 

ফৌজকে একদিকে লড়াই করতে হচ্ছে, অপরদিকে অর্থাদিও সংগ্রহ করতে 
হচ্ছে । থাগ্যশস্য ছাঁড়। সৈম্গদের মাথাপিছু দৈনিক যে ৫ সেণ্ট করে থাছ্যভাতা 

দেওয়া হতো তারও অভাব ঘটছে, তাদের খাগ্য অপুষ্টিকর, অনেকেই অস্গস্থ, 
হাসপাতালে আহত সৈম্তদের অবস্থ। আরও শোচনীয় । অবশ্যই সারা দেশব্যাপী 

বাঁজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগে এ রকম ছুঃখ-কষ্ট অপরিহাধ, কিন্তু এই দ্বঃখ- 

কষ্ট অপেক্ষারুতভাঁবে কাটিয়ে উঠাট! ভীবনযাত্রীকে কিছুট। সহজ করাটা, 

বিশেষ করে লালফৌজের ক্তন্ত সরবরাহের ব্যবস্থাকে অপেক্ষারুতভাবে উন্নত 
করাট! আশ প্রয়োজন । সীমান্ত এলাকা পার্টিসংগঠন যদি অর্থ নৈতিক সমস্যার 

যথাযথ সমাধান করার জন্য উপায় খুঁজে বের করতে না পারে, তাহলে শক্র- 

শক্তির অপেক্ষাকৃত পীর্ঘকাল স্থায়িত্বের অবস্থায় স্বাধীন এলাকাকে বড় বেশি 

ছুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন ভতে হবে । এই অর্থনৈতিক সমস্যার যথাযথ সমাধানের 

দিকে অবশ্ঠই প্রত্যেকটি পার্টিসদস্যকে নজর দিতে হবে। 

৬। সামরিক ঘাঁটির সমস্যা 

সীমান্ত এলাকার পার্টি-সংগঠনের 'মারও একটি কর্তব্য হচ্ছে পাঁচটি 

কুয়ো৯২ ও চিউলুঙের সামরিক ঘাটি এলাকাগুলোকে স্থুসংবদ্ধ কঞ্া। 

ইউংশিন, লিংসিয়েন, নিউকাঁড এবং স্ুইজুয়ান জেলার সংযোগন্থলে পাঁচটি 

কুয়ো পাহাড়ী এলাকা এবং ইউংশিন, নিউকাঙ, ছালিং ও লিয়েনহুয়! 
জেলার সংযোগস্থলে চিউলুঙ পাহাড়ী 'এলাক1 উভয়েরই উতকুষ্ট সংস্থানিক 

স্থৃবিধা রয়েছে । এটা কেবলমাত্র বর্তমানে সীমান্ত এলাকার জন্যই নয়, 

বরং ভবিষ্যতে ভনান, হুশে এবং কিয়াংসী প্রদেশে অভ্যু্থানের বিকাশ 
সাধনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি : বিশেষ করে পাচটি কুয়ো! এলাক' 

_যেখানে জনগণের সমর্থনও যেন আছে তেমনি সংস্কানিক বন্ধুরতাও 

আছে। এই ঘাটিগুলোকে স্থুসংবদ্ধ করার উপায় হচ্ছে : প্রথম, পর্যাপ্ত প্রতি 

রগার ব্যবস্থা গড়ে তোল! ; দ্বিতীয়, যথেষ্ট থাছ্যশস্য মজুত কর1) তৃতীয়, লাল- 
ফোৌজের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল হাসপাতাল স্থাপন করা । এই তিনটি কাজ কার্প 
করী করতে সীমাস্ত এলাক'র পার্টি-সংগঠনকে অবশ্ঠই প্রচেষ্টা চালাতে হবে । 

৮৯ 



টীকা 
১। কমষরেড মাও সে-তুঙও এখানে জাতীয় বুর্জোয়শ্রেণীর কথ! উল্লেখ 

করেছেন । 'জাপান সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধীনীতি সম্পর্কে (ডিসেম্রঃ ১৯৩৫) এবং 

“না বিপ্রব ও চীন! কমিউনিস্ট পার্টি (ডিসেম্বর, ১৯৩৯ )-_-এই ছুটি প্রবন্ধের 

মধ্যে কমরেড মাও সে-তৃঙ মুত্ম্থদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর 
মধ্যেকার পাথক্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন । 

২। চাং চোৌলিন ছিল ফেংথিয়েন চক্রের বুদ্ধবাজদের পাগ্ডা। ১৯২৪ 

সালে দ্বিতীয় চিলি-ফেংথিয়েনযুদ্ধে উ পেই-ফু পরাজিত হবার পর চাঁং চো-লিন 

উত্তর চীনে সবচাইতে শক্তিশালী বুদ্ধবাজে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৬ সালে, 

“স উ পেই-ফুয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে পিকিং অভিমুখে অভিযান করে তা দখল 

করেছিল । ১৯২৮ সালের জুন মাসে “স পিকিং থেকে রেলযোগে উত্তর- 

পৃবে পশ্চাদপসরণ করছিল, তখন জাপান সামাজাবাদশ--যার! তাকে হাতিয়ার 

রূপে ব্যবহার করছিল, তাদেরই সংস্কাপিত বোমায় পথের মধ্যে সে নিহত হয়। 

৩। “চিয়াং চক্র' অর্থাত “চিয্াং কাই-শেক চক্র'। “কুই চক্র” মানে 

কোয়াংসী প্রদেশের যুদ্ধববাজ লি চোং-জেন ও পাই ছুং-শি চক্র । “ফেং চক্রের 

অথ হচ্ছে ফেং ইউ-সিয়াং চক্র । “ইয়েন চক্র” মানে শানসী যুদ্ধবাজ ইয়েন 

+স-সান চক্র ॥ যুদ্ধবাজ এই চারটি চক্র একত্রিত হয়ে চাং চো-লিন্রে 

বিরুদ্ধে বুদ্ধ করে ১৯২৮ সালের জুন মাসে পিকিং ও থিয়েনচিনকে দখল 

করেছিল। 

৪ | ১৯২৮ সালের ৩রা মে, জাপান আক্রমনকারণীর চিনান ণঙ্খণে এবং 

চিয়াং কাই-শেকের প্রকাশ্তভাবে ও নিলজ্জভাবে জাপানের সঙ্গে আপোষ 

করার পর জাতীয় বুজোয়াশ্রেণা, যা ১৯২৭ সালের প্রতিবিপ্রবী কুযু-দেতার সমর্থন 

করেছিল, তার এক অংশ নিজেদের স্বাথের জন্য ক্রে ক্রমে চিয়াং কাই-শেকের 
শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দল গঠন করেছিল । ওয়াং চিং-ওয়ে, ছেন কুঙ-পো ও 

অন্তদের প্রতিবিপ্রবী মতলববাজ চক্র এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিল এবং কুওমিন 
তাঙের ভেতরে তথা কথিত “পুনর্গঠন দল সৃষ্টি হয়েছিল। 

€ | ১৯২৮ সাপে ব্রিটিশ € মাকিন সাস্ত্রাজ্যবাদের সমথনে চিয়াং কাই- 

শেক উত্তরে গিয়ে চাং চো-লিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। ব্রিটিশ-আমেরিকান 

শাক্তকে উত্তর চীনে বিস্তারলাতে বাধা দানের উদ্দেশ্তটে জাপান সাম্রাজ্য 

বাধীর! সৈশ্কবাহিনী পাঠিয়ে সানতুং প্রদেশের রাজধানী চিনান দখল করে নেয় 

৯ 
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এবং থিয়েনচিন-পুখোৌ রেললাইন কেটে দেয়। শর। মে তারিখে জাপান 
আক্রমণকারী বাহিনী চিনানে অনেক চীনা! অধিবাসীকে হত্যা করেছিল। 

এটা চিনান হত্যাকাণ্ড বলে পরিচিত । 

৬। চীন। লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার সাংগঠনিক রূপ, সোভিয়েত রীজ- 

নৈতিক ক্ষমতার সাংগঠনিক রূপের অনুরূপ । সোভিয়েত অর্থাৎ প্রতিনিধি- 

পরিষদ, ১৯০৫ সালে বিপ্রবের কালে রুশ শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক সষ্টি এক ধরনের 

রাজনৈতিক ব্যবস্থা । মার্কসবাদের তত্ব থেকে লেনিন এবং স্তালিন এ সিদ্ধান্ত 

নিয়েছেন যে, পুক্তিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের ক'লে সোভিয়েত 

প্রজাতন্ত্রই হচ্ছে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের সবচেয়ে উপযোগী রূপ। লেনিন 

ও স্তালিনের বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব, ১৯১৭ সালের র্রাশিয়ার অক্টোবর 

সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব বিশ্বে সর্বপ্রথম এই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র 

অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্রকে বাস্তবে রূপ দিল। চীনে ১৯২৭ 

সালের বিপ্রব ব্যর্থ হবার পর কমরেড মাও সে-তুঙের পরিচাঁলনাধীন চ*না 

কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্কানের জনসাধারণের বিপ্রবী অভ্যুখান ঘটেছে, 

কনসাধাবণের রীজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিনিধি-পরিষদের রূপ গ্রহণ করেছে । 

কিন্তু, চীনা বিপ্লবের এই পর্যায়ে, এই রাঁজনৈতিক ক্ষমতার প্ররুতি হচ্ছে 

সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী,, সামগ্ততস্ত্রবিরোধী 

নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্রবে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। সোভিযেত 

ইউনিয়নের সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের রাজনৈত্ভিক ক্ষমতার প্ররুতি থেকে 

এট] ভিন্ন । 

৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, প্রাচ্যের অনেক ওুপনিবেশিক দেশ, যা 

পূবে বূটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও হল্যাও সাম্রাজ্যবাদের শাসনাধীন ছিল, তা 

জাপানী সাআআাজ্যবাদীদের দ্বারা আধকৃত হয়েছিল । কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ে 

এই সকল দেশে ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও শহুরে পেটি-বঞজোয়ারা এবং জাতী 

বুর্তোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিরা বুটেন, আমেরিক?, ফ্রাম্দ ও হল্যাণ্ড সাম্রাজ্যবাদের 

সঙ্গে জাপান সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দের স্বযোগ গ্রহণ করে ফ্যাসি& আক্রমণের 

বিরুদ্ধে ব্যাপক যুক্তফ্রণ্ট গঠন করেছিল, জাপানবিরোধী ঘটি এলাকা প্রতিষ্ট। 

করেছিল এবং জাপানী জআক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল । 

এইভাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবতিত 

হতে গুরু করল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপান সাম্ত্াজাবাদকে এই ওপনি 
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বেশিক দেশগুলো থেকে বিতাড়িত করা হল । তবু আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স 

এবং হল্যাণ্ডের সাআাজ্যবাদীর। তাদের আগেক'র ওউপনিবেশিক শাসন অব্যাহত 

রাখতে প্রচেষ্ট৷ চালিয়েছিল । কিন্তু উপনিবেশগুলোর জনগণ জাপানবিরোধী 

যুদ্ধের সময়ে বেশ বলিষ্ঠ সশস্ত্র শক্তি গড়ে তুলেছিলেন, তারা পূর্বেকার মতো! 

জীবনযাপন করতে চাননি । অধিকন্ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তিশালী হবার 

কারণে, আমেরিক] ছাড়া সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ বুদ্ধের মধ্যে পালটে যাবার 

বা দুর্বল হবার কারণে এবং অবশেষে চীনা বিপ্লবের বিজয়ের ফলে চীনে 

সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টে ফাটল ধরার কারণে সমগ্র পথিবীব্যাপী সাআজ্যবাদী 

বাবস্থা গভীরভাবে নড়ে উঠেছিল । এইভাবে, প্রায় চীনের মতোই প্রাচ্যের 

বিভিন্ন এপনিবেশিক দেশের জনগণের পক্ষে, অন্ততঃ: কোন কোন ওপনিবেশিক 

দেশের জনগণের পক্ষে ছোট অথবা বড় বিপ্লবী ঘাটি এলাঁক1 এবং বিপ্লবী 

বলাজটিনতিক ক্ষমত। দীর্ঘকাল বাচিয়ে রাখা ও গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলোকে 

ঘেরাও করাব বিপ্লবী যুদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে চাঁলিয়ে ধাওয়া এবং ক্রমে 
ক্রমে অভিযান চালিয়ে শভরগুলো দখল করা ও এই 'উপনিবেশিক দেশে 

দেশব্যাপী বিজয় অর্জন করা সম্ভব । 

৮ ১৯২৭ সংলে, চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়ে পর পর বিপ্লবের 

প্রতি বিশ্বাসঘাতকত। করার পর কমিউনিস্ট পাটির নেতৃত্বে প্রতিবিপ্রবী শক্তির 

বিরোধিত। করার জন্য বিভিন্ন স্থানের জনগণের প্রথম প্রত্যাঘাতের কথ 

এখানে বলা হয়েছে । ১৯২৭ সালের ১১ই ভিসেশ্বর, ক্যাণ্টনে, শ্রমিকেরা ও 

বিপ্রবী সৈনিকের! একসঙ্গে বিদ্রোহ করলেন, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমত' 

স্তাপন করলেন । তারা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সমধিত ও সাভাষ্য- 

প্রাপ্প প্রতিবিপ্রবী সৈম্কবাতিনীর সঙ্গে তীব্রভাবে লড়াই করলেন, কিন্ত, শক্তির 

বৈষম্য খুব বেশি বলে জনগণের এ বিদ্রোহটা বার্থ হল । কোয়াংতুং প্রদেশের 

পর্বে সমুদ্রতীরবর্তা ভাইফেউ ও লুফেউের ক্লুষকেরা ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৫ 

সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পাটির সদ্য কমরেড পেঙ পাইয়েব নেতৃত্বে এক শক্তি- 

শালী আন্দোলন চালাতে আর্ত করেছিলেন । ছেন চিওং-মিনের প্রতিবিপ্রবী 

চক্রের বিরুদ্ধে ক্যাণ্টন থেকে পব্রিচালিত এই আন্দোলনট। জাতীয় বিপ্রবী 

সৈল্বাহিনীকে ছুবার পূর্ব অভিমানের বিজয় অর্জনে যথেই সাহাঁধা করেছিল । 

১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল; চিয়াং কাই-শেক বিপ্রবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকত। 

করার পর, এপ্রিল, সেপৌম্বর ও অক্টোবর মাসে, সেখানকার রুষকের। তিনবার 
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বিদ্রোহ করেছিলেন এবং হাইফেউ-লুফেঙ নিকটবতী এলাকায় যে খিপ্রবী 
রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতি2। করেছিলেন তা ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত 

টিকে ছিল। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হুনান প্রদেশের পূর্ব অঞ্চলে বিদ্রোহী 
বকের! লিউইয়াং, পিংচিয়াং লিলিং এবং চুচৌ সংলগ্ন এলাকাগুলো দখল 
করেছিলেন। প্রায় একই সময় হুপে প্রদেশের উত্তর-পূর্ব দিকের সিয়াওকান, 
মাছে এবং হুয়াংআন প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার কৰক সশস্ত্র বিদ্রোহ 

করেছিলেন এবং ত্রিশ দিনের অধিক সময় পর্যন্ত তারা হয়াংআন জেপাঁশহর 

দখল করে রেখেছিলেন । দক্ষিণ হুনানে, ১৯২৮ সালের জান্রয়াকী মাসে ইচাং 

ছেনচৌ, লেইইয়'ং ইউংশিং ও চিসিং জেলার বিদ্রোহী কৃষকেরা যে বিপ্রবী 
রাজনৈতিক ক্ষমত1 স্থাপন করেছিলেনঃ তা তিন মাসেরও বেশি টিকে ছিল। 

৯1 লালরক্ষী বাহিনী--এটা হচ্ছে বিপ্রবী ঘাটি এলাকার জনসাধারণের 

সশস্ত্র সংগঠন । এর সদস্যরা! উৎপাদনের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি । 

১। লোসিয়াও পবতমাল! হচ্ছে কিয়!ংসী ও হুনান প্রদেশের সীমাস্তে 

অবস্থিত বিরাট পর্নতমাঁল। চিংকাং পাহাড় এই পবতমালার মধ্যবর্তী 

হানে অবাস্থি 5। 

১১। এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ “পেটি-বুর্জোয়।” এই শব্দটির দ্বার! 

কৃষকদের ছঁড়। যেসব লোকদের কথা বুঝিয়েছেন, তারা হচ্ছে হস্তশিল্পী ক্ষুদে 
ব্যবসায়ী, বিভিন্ন ত্বাধীন পেশাদারী এবং পেটি বুজোয়'দের থেকে উদ্ভৃত 

বুদ্ধিজীবীরা । চীনে এই ধরনের সামাজিক সম্প্রদায় প্রধানতঃ শহরে-নগরে 
বাস করে, কিন্ধ গ্রামাঞ্চলেও তাদের সংখ্যা বেশ প্রচুর । 

১২। 'পাচটি কুয়োর অর্থ ভচ্ছে চিংকাং পাহাড়ের পাচটি গ্রাম__বড় 

কুয়ো, ছোট কুয়ো, উচু কুয়ো» মাঝার্রি কুয়ো ও নীচু কুফ়্ো। কিয়্াংসী প্রদেশের 

পশ্চিমে ইউংশিন, নিওকাড, স্থইজুয়ান ও হুনান প্রদেশের পূর্বে লিংসিয়েনে, 
এগুলি অবস্থিত | 



চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম 
€( নভেম্বর ২৫১ ১৯২৮) 

ছুনান-কিয়াংসী সীমান্তে স্বাধীন 
এলাকা এবং আগস্টের পরাজয় 

বর্তমান পৃথিবীতে চীন্দই একমাত্র দেশ, যেখানে শ্বেত শাসনের পরিবেষ্টনীব 
মধ্যে এক বা একাধিক ছেট ছোট অঞ্চলে লাল বাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব 

ঘটেছে । বিশ্লেষণ কবে ধরা পড়ছে যে, এই ঘটনার অন্ততম কারণ হচ্ছে 

চীনের মুৎ্নদ্দি ও জমিদারশ্রেণীর মধ্যে অবিরাম খেয়োখেয়ি ও যুদ্ধ । যতদিন 

এহ খেয়োখেয়ি ও বৃদ্ধ চলবে, ততদিন শ্রমিক ও কৃষকদের সশস্ত্র স্বাধীন 

এলাকার অন্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব । তাছাড়া, এর অস্তিত্ব ও বিকাশ নিক্ন- 

লিখিত শর্তগুলির ওপর নির্ভর করছে £ (১) গভীর গণভিত্তি, (২) দৃঢ় 

পার্টি-দংগঠন, (৩) রীতিমতো শক্তিশালী লালফৌজ, (৪) সামরিক কাধকলাপের 
উপযোগী “ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, এবং (৫) জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় 

অর্থ নৈতিক সম্পদ | 

পরিবেষ্টনরত শাসকশ্রেণীগুপির বিরুদ্ধে স্বাধীন এলাঁক!র রণনীতি হবে 

পরিবর্তনধাল । এাসকশ্রেণীর সামরিক স্থায়িত্বের সময় এটা হবে এক রকম 

আবার তাদের খেয়োখেয়ির সময় তা হবে আর এক রকম । শাসকশ্রেণীগুলি 

যথন বিভক্ত, যেমন, ভুনাঁন ও পে প্রদেশে৯ লি স্থুং জেন ও তাং শেং চি'র মধ্যে 

এবং কোয়াংতুং প্রদেশে চ্যাং ফাকুয়েই এবং লি চি--শন-এর মধ্যে যুদ্ধের 

সময়ে, তথন আমাদের রণনীতি তুলনামূলকভাবে দুঃসাহসিক হতে পারে এবং 

সামরিক অভিযানের মাধ্যমে অধিরুত অঞ্চলের আয়তন তুলনামূলকভাবে বড় 

হতে পারে । তবে আমাদের অবশ্তই কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় করে 

তুলবার ওপর জোর দিতে হবে, ধাতে শ্বেত সন্ত্রাস আঘাত হানলে নির্ভর করার 

মতো কিছু অঞ্চল আমাদের অধিকারে থাকে । আর যখন শাসকশ্রেণীগুলির 

রাজত্ব তুলনামূলকভাবে স্থায়ী, যেমন এ বছর এপ্রিল মাসের পরে দক্ষিণের 
সপ সপ সপ পা সস পাতি 

এই চীনের কষিউনিস্ট পার্টির কেন্দীয় ক্ষমিটির কাছে পেশ করা কমরেড মাও সে-তুঙ-এর 

একটি রিপো 
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প্রদেশগুলিতে হয়েছে, তথন অমোদ্ের রণনীতি অবশ্যই হবে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে 

যাবার । এরকম সময়ে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হবে 

ছুঃসাহসিক অভিযানের জন্ভক আমাদের বাহিনীকে বিতক্ত করে দেওয়া! ; আর 

স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে ( জমি-বণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা! প্রতিষ্টা, পাটির 

সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় সশম্প শক্তির সংগঠন ) সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হবে 

আমাদের কমীদের ছড়িয়ে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে স্দুঢ় ভিত্তি গড়ে 

তোলার ব্যাপারে অবহেলা করা। কিছু ছোট ছোট লাল এলাকায় ষে 

পরাজয় ঘটেছে» তার কারণ হচ্ছে, হয় উপযুক্ত বাস্তব অবস্থার অভাব, না হয় 
কৌশলগত বিষয়ে বিষয়ীগত ক্রট । শাসকশ্রেণীগুলির সাময়িক স্থায়িত্ব এবং 

তদের থেয়োখেয়ি-_ এই ছুই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে সুম্পঈ পার্থক্য করার 

ব্যাপারে ব্যর্থতাই হচ্ছে কৌশলগত ক্রটির একমাত্র কারণ। সাময়িক স্থায়িত্বের 

সময় কিছু কিছু কমরেড আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে হুঃসাহমিক 

অভিযানের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, এমনকি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রতিরক্ষার 

দায়িত্ব পর্যস্ত তীর! শুধুমাত্র লালরক্ষী বাহিনীর ওপর ছেড়ে দেবার প্রস্তাব 

করেছিলেন । শক্ররা যে জমিদারদের প্রেব্িত ৫সন্তদল ছাড়াও নিয়মিত সৈন্ত- 

বাহিনী নিয়ে সংগঠিত আক্রমণ করতে পারে, এ কথাটাই তারা বেমালুম ভুলে 

গিয়েছিলেন । স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে তার কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির ভিন্তি সুদ 

করার কাজে অবহেলা করেছিলেন, এবং আমাদের সাম্যের কথ। চিন্তা না 

করেই ইচ্ছেমতো সম্প্রসারণের জন্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কেউ সামরিক 

অভিযানের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির কথা বললে, বা স্থানীয় কাজের ক্ষেত্রে 

কেন্দ্রীয় এলাকাগুলির ভিত্তি ছুদৃঢ় করে নিজেদের অবস্থানকে দুর্তেগ্ করে 
তোলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে স্ুসংবদ্ধ করবার কথা বললে তারা তকে 

“রক্ষণশীল” হিসেবে চিহ্নিত করতেন । এদের ভুল ধারণাগুলির জন্যই আগস্ট 

মাসে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে এবং চতুর্থ লালফৌজের পরাজয় ঘরণ 

করতে হয়। 

হনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের কাজ শুরু হয়েছিল গত অক্টোবর 

মাসে । শুরুতে জেলাগুলোর পার্টি-সংগঠনগুলি ছিল পুরোপুরি নিক্ষিয়। 

স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী বলতে চিংকাং পাহাড়ের কাছে যুয়ান ওয়েন-সাই এবং 

ওয়াং সো"র নেতৃত্বে ছুটি মাত্র ছোট দল ছিল। প্রতিটি দলের ছিল মাত্র 

ষাটটি করে ভাঙা ব্বাইফেল। অন্যদিকে, বুংসীন, লিয়েনহয়া, চাঁলিং ও 

৫ 



লিংসীয়েনের কৃষকদের আত্মরক্ষা! বাহিনীগুলোর জমিদারশ্রেণী পুরোপুরি 
নিরস্ত্র করে ফেলেছিল, জনগণের বিপ্রবী উদ্যমও হয়ে পড়েছিল অবদমিত। 

এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই নিংক!ং, যুংসীন, চালিং ও স্ুইভুয়ান জেলাতে 
পার্টি-কমিটি গঠিত হয়েছে, লিংসীয়েনে গঠিত হয়েছে বিশেষ এক জেল। 
পাটি-কমিটি, এবং লিয়েনহুয়াতেও একটি পার্টি-দংগঠন ক।জ করতে শুরু 

করেছে ও ওয়ানান জেলা! কমিটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে । লিংসীয়েন 

ছাড়। প্রত্যেক কাউন্টিতেই কয়েকটা করে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে। 

নিংকাং, চালিং, জুইজুয়ান ও যুনসীনে, বিশেৰ করে শেষ ছু;টি জেলাতে, 

জমিদারদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি গেরিলা অভ্যুত্থান ঘটেছে । এগুলো! 

জানগণকে জাগিয়ে তুলেছে, এবং বেশ সাফল্য অঞ্ন করেছে । সে সময় পস্ত 

কৃষি-বিপ্রব খুব বেশি এগিয়ে যায়নন। রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগঠনগুলোকে 

বল। হতো শ্রমিক, কুষক ও যোদ্ধাদের সরকার। সৈন্যবাহিনীতে সৈশ্ক্দের কমিটিও 

প্রতিষি ত হয়েছিল । সৈন্তরা! ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন 

করেতে গেলে, তাদের পরিচালনার জন্ত গঠিত হতো সংগ্রাম-কমিটি। পার্টির 

পরিচালক সংস্থা ছিল ফ্রণ্ট কমিটি (তার সম্পাদক ছিলেন মাও সে-তুঙ ), 

শরৎকণলীন ফসল অভ্যুর্থ'নের সময় হুনান প্রাদেশিক কমিটি এই কমিটিকে 

সংগঠিত করেছিল । মার্চের প্রথমদিকে দক্ষিণ হুনাঁন বিশেষ কমিটির অনুরোধে 

ফ্রণট কমিটিকে ভেঙে দিয়ে ভিভিশনাল পাটি কমিটি হিসেবে (তার সম্পাদক 

ছিলেন হো তিং-থিং ) পুনগঠিত করা হল। এটা হল সেনাবাহিনীর পারি 
সংগঠনগুলির ভারপ্রার্থ কামটি, স্থানীয় পার্টি-সংগঠনগুলির ওপর এর কোন 

কর্তৃত্ব রইল না। এদিকে মাও সে-তুঙ্র নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে দক্ষিণ হুনানে 

পাঠ!নে! হল বিশেষ কমিটির অনুরোধে, এবং তার ফলে হুনান-কিয়াংসী 

সীমাস্ত অঞ্চলে একমাসেরও বেশি শত্রর অধিকারে চলে গেল। মার্চের শেষে 

পরাজয় ঘটল দক্ষিণ হুনানে। এপ্রিলে চু তে ও মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন 

বাহিনীগুলি দক্ষিণ হনানের কথক বাহিনীর সঙ্গে একসাথে নিংকাডে সবে গিয়ে 

সীমাস্ত অঞ্চলে শ্বাধীন এসাক। পুন:প্রতিষ্ঠার কাজ শুঞ্ণ করল। 

এপ্রিলের পর থেকে হুনান কিন্নাংসীপ স্বাধীন এলাক। সাময়িক 

স্থামিত্বসম্পন্ন শাসকশক্তির সন্মুখীন হল। আমাদের “দমন করার 

জন্ত হুনান এবং কিয়াংসী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সৈম্তদের অন্ততঃ 

আট-নট1 বাহিনীকে, কথনও কখনও আঠারোট! পর্যস্ত বািনী পাঠাত। কি *& 
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তবুও চার রেজিমেণ্টের ও কম টসম্ত নিয়ে আমরা চার মাস ধরে শক্রদের সঙ্গে 

যুদ্ধ চাপিয়েছি, প্রতিদিন আমাদের স্বাধীন এলাকার অধীন ভূখগুকে সম্প্রসারিত 
করেছি, কৃষি-বিপ্লব গভীরতর করে তুপেছি এবং জনগণের বাজনৈতিক ক্ষমতা, 
লালফৌজ ও লালরক্ষী বাহিনীকে সম্প্রপারিত করেছি । সঁমান্ত অঞ্চলের পর্টি- 
ংগঠনগুলির (স্থ'নীয় ও সীখরিক ) সন্ঠিক নীতির ভন্যই এট! সম্ভব হয়েছিল। 

লীমাস্ত অঞ্চপের বিশেষ কমিটি (যার সম্পাদক ছিলেন মাও সে-তুঙ ) এবং 

সেনাবাহিনীর পার্টি কমিটির (যাঁর সম্পাদক ছিলেন চেন ঈ) কর্মনীতিগুলি 

ছিল নিম্নরূপ £ 

শত্রুর বিক্ুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালানো, লোশিয়াও পবতমাপার 

মাঝামাঝি অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং পলায়নী মনো- 
বৃত্তির বিরোধিতা কর । 

্বাধীন এলাকায় কৃষি-বিপ্রবকে গভীরতব করা । 

সেনাবাহিনীর পার্টি সংগঠনগুলির সাহায্যে স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুপির 

বিকাশ ঘটানো এবং নিয়মিত সেনাবাহিনীব্র সাহায্যে স্থানীয় সশস্ত্র 

বাহিনীগুলির বিকাশ ঘটানো । 

হুনানের তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী শাপকশক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় 

সচেষ্ট থাকা এবং কির়াংসীর তুলনামূলকভাবে ছুরব্ল শাসকশ!ক্তত্ন বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালানো । 

যুংপীনের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা, সেখানকার জনগণের স্বাধীন 

এলাক! প্রতিষ্ঠা করা এবং দীর্ঘস্থাক্রী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়]। 

অনুকুল সময়ে শক্রর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করার জন্য লালফৌজের ইউনিট- 
গুলিকে কেন্দ্রীভূত করা এবং আলাদ[ভ।বে একে একে ধবংসপ্রাপ্তিকে 

এড়াবার জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করার বিরোধিতা করা । 

স্বাধীন এলাকার অধীনস্থ ভূখগ্ডকে সম্প্রপারিত করা জন্য ঢেউয়ের পর 

ঢেউ তুলে এগিয়ে যাবার নীতি গ্রহ করা এবং হঠকারিতামুশক অগ্রগতির 
সাহায্যে সম্প্রলারণের নীতির বিরোধিতা করা । 

এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এই চার মাসে আমরা যে বেশ কয়েকটি সামরিক 

বিজয় অর্জন করেছি এবং জনগণের শ্বাধীন এলাকাকে সম্প্রসারিত করতে 

পেরেছি, তার মুলে ছিল আমাদের সঠিক রণকৌশল, আমাদের সংগ্রামের পক্ষে 
অনুকূল সীমান্ত এলাকার ভূ-প্রাক্কতিক অবস্থ। এবং সুনানে ও কিয়াংশী থেকে 
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আগত আক্রমণকারী টদন্যদের মধ্যে পারম্পর্রিক সমন্বয় সাধনের অক্ষমতা । 

আমাদের তুলনায় কয়েকগুণ শক্তিশাশী হয়েও শক্রত্রা আমাদের এলাকার 

সম্প্রারণকে ঠেকাতে পারেনি, ধ্বংস করা তো দূরের কথা । হুনান ও 

কিয়াংসীর ওপর ম্মামাদের সরকারের ক্রমবধমান প্রভাব পড়েছে । আগষ্ট 

মাসের পরাজয়ের একমাত্র কারণ হল এই ঘে, দেই সময়ট। যে শাপকশ্রেণীর 

সাময়িক স্থায়িত্বের সময়, এট! ন1 বুঝতে পেরে কিছু কমরেড শাসকশ্রেণীর মধ্যে 

থেয়োখেয়ির সময়ের উপযুক্ত কর্ষনীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং দাক্ষণ ছনানে 

এক ছুঃনাহপিক অভিযান চাপানোর জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে 

দিয়েছিলেন । তার ফলে সীমান্ত 'এলাক ও দক্ষিণ হুণান__ছু” জাপসগাতেই 

আমাদের পরাজয় ঘটছিল। হুনান প্রাদেশিক কমিটির প্রতিনিধি তু পিউ- 

চিং এবং প্রার্দেশিক কমিটি কর্তৃক শিষুক্ত সীমাস্ত অঞ্চলের বিশেষ কমিটির 

সম্পাদক ইয়াং কাই-মিং বাস্তব পরিস্থিতিটাহ বুঝতে পারেননি । মাও মে-তুড, 

ওয়ান শী-পিয়েন এবং অন্যন্য যেসব কমরেড এদের মতের প্রচণ্ড বিরোধী 

ছিলেন, তারা তখন হিলেন বহুদূরে যুংসীনে । এই স্বযোগকে কাজে 

লাগিয়ে এরা পার্টি পেনাকমিটি, বিশেষ কমিটি এবং ফুংসিন কাউন্টি কমিটির 

যুক্ত পভার প্রস্তাবগুপিকে_-য। আবার হুণান প্রাদেশিক কমিটির মতামতের 

বিরোধী ছিল--অগ্রাহ্য করেন। দক্ষিণ হুনানে অভিযান চালানোর জন্য 

হুনান প্রাদেশিক কম্টটির নির্দেশকে এরা যাস্ত্রিকভাবে কার্করী করেন এবং 

লালফৌজের ২৯তম রেজিমেণ্টের যুদ্ধ এড়িয়ে ঘরে ফিরবার হচ্ছাকেই অনুসরণ 

করলেন। ফলে সীমান্ত অঞ্চল ও দক্ষিণ হুনান-_ছু'জায়গাতেই পরাজয় ঘটল। 

প্রথমে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে উ শাঙের নেতৃত্বে অষ্টম বাহিনী 

হুনান থেকে নিংকাং আক্রমণ করে, ঘুংপিনে ঢুকে পড়ে, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ 
বাধাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে (আমাদের পৈন্যুর। পার্খবতী]! একট। রাস্তা থেকে তাদের 

আক্রমণ করার চেষ্টা করে, কিন্কু তার্দের ধরতে পারে না) এবং তারপর 

আমাদের সমধক জনগণের ভয়ে লিয়েনহয়ার মধ্য দিয়ে তাড়াহুড়া করে চাঁপিং-এ 

পিছিয়ে যায় । ইতিমধ্যে লিংশিয়েন ও চালিং আক্রমণের জন্য নিংকাং 

থেকে অগ্রসপরমান পালফৌঙ্গের প্রধান বাহিনী শিংসিয়েনে পৌছানোর পর 

নিজেদের পপ্কিলন1 পাল্টে ফেলে এবং দক্ষিণ হুনানের দিকে এগোতে থাকে । 

অন্যদিকে, কিয়াংপা থেকে ওয়াংচুন ৪ চিন হান-তিঙের নেতৃত্বে তৃতীয় বাহিনীর 

পাঁচটি রেজিমেণ্ট এবং সু ওয়েন-তৌ-এর নেতৃত্বে ষষ্ঠ বাহিনীর ছ'টি রেজিমেণ্ট 
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একসঙ্গে যুংসিনে আক্রমণ শুরু করে। তখন মুংসিনে আমাদের মাত্র এক 

রেজিমেন্ট সন্ত ছিল। ব্যাপক জনগণের সাহায্যে আত্মগোপন করে থেকে 

তারা চারদিক থেকে গেরিলা আক্রমণ চালান, এবং এই এগারো! রেজিমেন্ট 

শশ্রুসৈম্তকে পচিশ দ্দিন ধরে ফুংদিন কাউন্টি শহরের ত্রিশ লী ব্যাসার্ধের মধ্যে 

আটকে রাখে । শেষপর্ধন্ত শত্রুর তীব্র আক্রমণের মুখে যুংশিন আমাদের হাত- 

ছাড়। হয়, এবং কিছুদিন পরে লিয়েনহুয়া ও নিংকীংও আমাদের হাতছাড়া 

হয়ে যায় । এই সময় কিয়াংপী শকত্রসৈন্যদের মধ্যে হঠাৎ অন্তদ্ধন্থ শুরু হয়ে 

যায়। হু ওয়েন-তৌ'র অধীনস্থ ষষ্ট বাহিশী তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে 

চ্যাংশাতে ওয়াং চুনের তৃতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। কিয়াংসীনর 
বাকী পাচটি রেজিমেন্ট তখন তাড়াতাড়ি যুংসিন কাউন্টি শহরে পিছিয়ে যাক্স। 

আমাদের প্রধান বাহিনী দক্ষিণ হুনানে সরে না গেলে, এই শক্র বাহিনীকে 

আমরা পুরোপুরি ধ্বংন করে দিতে পারতাম, আমাদের স্বাধীন সরকারের 

এলাকাকে প্রসারিত করে কিয়ান, আন্ফু ও পিংসিয়াংকে অন্তভুক্ত কৰে নিতে 

পারতাম, এবং একে শিংকিয়াং ও লিউইয়াং-এর সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারতাম । 

কিন্তু আমাদের প্রধান বাহিনী দুরে থাকায় এবং বাকী রেজিষেণ্টটি অত্যন্ত 

ক্লান্ত থাবায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, কিছু সৈন্য যুযস্ান *য়েন-সাই 

এবং ওয়।ং পো"ব নেতৃত্বাধীন ইউনিট দু'টির সহযোগিতায় চিংকাং পাহাড় 

রক্ষার জন্য থেকে যাবে, এবং বাকী টন্যদ্দের নিয়ে আমি এগিয়ে গিয়ে প্রধান 

বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হব এবং তাদেক্ ফিরি য় আনব । ইতিমধ্যে আমাদের 

প্রধান বাহিনী দক্ষিণ হুনান থেকে কুয়েইতুঙডের পিকে পিছিয়ে আসে, এবং 

আমর] ২৩শে আগন্ট তাদের সঙ্গে মিলিত হুই। 

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে লালফৌজের প্রধান বাহিনীটি লিংপিয়েনে 

এসে পৌছায়। ২৯তম রেজিমেন্টের অফিপার ও ৈম্তরা তখন বাঞ্জনৈতিক 
দোছুল্যমানতা দেখাচ্ছিল এবং দক্ষিণ ছনানে তাদের ঘরে ফিরবর জন্য উতলা 

হয়ে ওঠে । তার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে । আবার ২৮তম এেজিমেণ্ট 

দাক্ষণ হুণানে লা গিয়ে দক্ষিণ কিশাংসীতে যাবার পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু কোন- 

মতেই তাবা যুংসিনে ফিরে ঘেতে চাইছিল না। তু শিউ-চিং ২৯তম রেজিমেন্ট 

ভূপ চিন্তাকেহ প্রশ্রয় দিল, সামরিক কমিটিও তাদের বুঝিয়ে উঠতে পারল 
না। ফলে ১৭ই জুঙপাহ প্রধান বাহিনী লিং"সয়েন থেকে চেনচৌ"র দিকে 

রওনা ছল। ২৪₹শ জুলাই চেনচৌতে ফ্যান শি-শেঙের নেতৃত্বাধীন শক্রবাহিনীর 
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সঙ্গে যুদ্ধে প্রথমদিকে সফল্য অর্জন করলেও শেষ পর্যস্ত তারা পরাজিত 
হল এবং যুকক্ষেত্র থেকে সরে গেল। এরপর ২৯্নং রেজিষেণ্ট নিছেদের 

খেয়ালখুশি মতো! য়িচাঙের পথে গৃহাভিমুখে এগোতে শুরু করল । এর ফল 

দাড়াল এই যে, এই বাহিনীর একটি অংশ লোচাঙে সু ফেং-চ্যাডের দস্থা- 

বাহিনীর হাতে ধ্বংস হয়ে গেল, আরেকটি অংশ চেনচে1ইচাং অঞ্চলে ছত্রভঙ্গ 
হয়ে গেল এবং তাদের কোন খবর আর পাওয়া গেল না, শুধু দিনের 

শেষে শ'খানেকের মতো! সৈন্তকে আবার জড়ো! করা গেল। তবে আশার 

কথা এই যে, বাহিনীর প্রধান অংশ ২৮নং রেজিষেণ্টের খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি 
হল না, ১৮ই আগস্ট তাঁর কুয়েইতুং দখল করল । ২৩শে আগস্ট এদের সঙ্গে 

চিংকাং পাহাড়ের ঠসন্তরা এসে হিলিত হল, এবং তারপর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া 

হুল যে, এই সম্মিলিত বাহিনী চুংয়ি ও শাংযু'র পথে ফিরে যাবে । চুংয়িতে 

পৌছাবার পর ব্যাটেলিয়ান-কম্যাণ্ডার যুঘাং চুং চুয়ান এক কোম্পানি পদাতিক 

বাহিনী ও এক কোম্পানি গোলন্দাজ বাঠিনী নিয়ে দলত্যাগ করে । কোম্পানি 

ছু'টিকে শেষ পর্ষন্ত ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল বটে, কিন্তু আমাদের রেজিমেপ্টাল 

কম্যাণ্ডার ওয়াং এর-চো এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। আমাদের বাহিনী গস্তব্যস্থলে 

পৌছাবার আগেই হুনান ও কিয়াংসী থেকে আগত শক্রসৈন্তর! স্থযোগ বুঝে 
৩০শে আগস্ট চিংকাং পাহাড় আক্রৎণ করল । স্ববিধাজনক অবস্থ'ন থেকে 

প্রত্যাক্রমণ চালিয়ে আমাদের এক ব্যাটেলিয়ানেরণ কম সৈম্ত শত্রুদের 

ংস করল এবং ঘটি এলাকাকে রক্ষা করল । 

আগস্ট মাসে আমাদের পরাজয়ের কারণগুলি হচ্ছে: (১) দোছুস্যমান 

ও গৃহ-প্রত্যঃবতনে আগ্রহী কিছু অফিসার ও সৈন্য তাদের লড়াইয়েব্র ক্ষমতা 

হাঁঠিয়ে ফেলে, এবং অন্যদিকে দক্ষিণ হুনানে ঘেতে অনিচ্ছুক সৈন্যদের মধ্যে 

উত্সাহ কমে আসে; (২) গ্রীক্ষের প্রচণ্ড উত্তাপে দীর্ঘপথ চলার দরুণ 

আমাদের সৈন্যরা! ক্লান্ত হয়ে পড়ে ) (৩) পিয়েংপিয়েন থেকে কয়েকশো লী দুরে 

চশে যাওয়ায় সীমান্ত এলাকা থেকে তারা সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং বিচ্ছিন্ন 

হয়ে যায়; (৪) দক্ষিণ ছুনানের জনগণকে তখনও পধন্ত জাগিয়ে তুলতে 

ন৷ পারায় আমাদের অভিযান সম্পূর্ণ ভাবেই একটি হঠকারী সামরিক অভিযানে 

পরধধবমিত হয়; (৫) শত্রুদের পরিস্থিতি আমাদের অজানা ছিল; এবং 
(৬) প্রয়োজনীয় প্রস্ততির অভাব ছিল, অফিসার ও সৈম্তর1! অভিযানের উদ্দেশ্ট 

বুঝে উঠতে পারেনি । 

১০৩৩ 



স্বাধীন এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি 
বতমান বছরের এপ্রিল মাপ থেকে লাল এলাকাগুলি ধীরে ধীরে 

সম্প্রপারিত হচ্ছে । ২৩শে জুন (যুংশিন ও নিংকাং সীমান্তে ) লুংঘুয়ানকৌ র 
যুদ্ধে আমরা চতুর্থবার কিয়াংশীর শক্রসৈন্তদের পরাজিত করি, এবং তারপর 

থেকে সীমান্ত এলাকার বিকাঁশ চরম পর্যায়ে পৌছে যায়, এবং নিংকাং, 
যুংশিন ও লিয়েনহুয়া কাউন্টি তিনটি, কিয়ান ও আনফু'র কিছু অংশ, ম্ৃইচুয়ানের 

উত্তরাংশ এবং পিংশিয়েনের দক্ষিণ পূর্ব অংশ এর মধ্যে অস্তভুক্ত হয়। লাল 

এলীকাগুলিতে অধিকাংশ জমিই বণ্টন করা হয়েছে, এবং বাকী জমিও বন্টন 
করা হচ্ছে। জেপা ও ছোট শহরগুলির সর্বত্রই বাঁজনৈতিক ক্ষমত] সংগঠিত 

করা হয়েছে । নিংকাঁং, যুংশিন, পিয়েনহুম্না ও হুইচুয়ানে কাউন্টি সরকার 

প্রতিঠিত হয়েছে এবং একটি সীমান্ত এসাকার সরকার গঠিত হয়েছে । গ্রাম- 

গুলিতে শ্রমিক ও কৃষকদের সশস্ত্র অভ্য্থ'নের বাহিনী এবং জেল৷ ও কাউন্টি 

স্তরে লালরক্ষী বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে । জুলাই মাসে কিয়াংশীর শক্র- 

বাহিনী এবং আগস্ট মাসে হুনান ও কিয়াংসীর বাহিনী একযোগে চিংকাং 

পাহাড় আক্রমণ করে । সমস্ত কাউন্টি শহর এবং সীমাস্ত এলাকার সমতলভূমি 

শক্রনের দখলে চলে যায় । শাস্তিরক্ষা বাতিনী ও জমিদারদের ভাডাটে 

বাহিনী প্রভৃতি শব্রদের ফেউর! লাগাম্ছ'ড়। হয়ে পড়ে? শহর ও গ্রামাঞ্চল জুড়ে 

শ্বেতসন্ত্রাস বিরাজ করতে থাকে । অধিকাংশ পার্টি ও সন্রকারশী সংগঠন ভেঙে 

পড়ে । ধনী কৃষকরা ও পার্টির মধ্যেকার স্থবিধেবাদীর। বিপুল সংখ্যায় শত্রুদের 

সঙ্গে ষোগ দেয় । ৩০শে আগস্ট চিংকাং পাহাড়ের যুদ্ধের পরেই কেবল হুনানের 

শক্রসৈন্তরা লিংলিয়েনে হটে যায়, কিন্তু কিয়াংসীর সৈন্যরা তখনও সমস্ত জেলা 

শহর এবং অধিকাংশ গ্রাম দখল করে থাকে । তবে শক্ররা কখনই পার্বত্য 

এলাক দখল করতে সক্ষম হননি । এসব এলাকার মধ্যে ছিল নিংকাঙের 

পশ্চিম ও উত্তরের জেলাগুলি ; যুংসিনের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণের যথা ক্রমে 

তিয়েনলুং, শিয়াওপিকিয়াং ও ওয়ানিয়েনশান জেলাগুলি; লিয়েনহুয়ার 
শানপি জেলা; সুইচুয়ানের চিংকাংশান জেলা) এবং লিম্সেংসিয়েনের 

সিংশিকাং ও তাযুয়ান জেলা । জুলাই ও আগস্ট মাসে লালফৌজের একটি 
বাহিনী বিভিন্ন কাউন্টির লালরক্ষীদ্দের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে ছোট-বড় বহু লড়াই 

চালায়, এবং মাত্র ভ্রিশটি রাইফেল হারিয়ে তার! শেষ পর্যন্ত পাহাড়ী এলাকায় 

সরে যায় । 



চুংয়ি ও শাংযুর মধ্য দিয়ে আমাদের সৈন্যরা যখন চিংকাঁং পাহাড়ে ফিরে 

আসছিল, তখন লিউ শি-য়ি'র অধীনম্থ দক্ষিণ কিয়াংসী শক্রবাহিনীর ৭নং 

স্বাধীন ডিভিশন হ্থইচুয়ান পর্যন্ত আমাদের পিছনে ধাওয়া করে। ১৩ই 

সেপ্টেম্বর আমরা] লিউ শি-য়িকে পরাস্ত করে কয়েকশো রাইফেল দখল করি 

এবং স্থই£ুয়ান অধিকাঁর করি । ২৬শে সেপ্টেপ্বর আমরা চিংকাং পাহাড়ে ফিবে 
আসি। ১লা অক্টোবর আমরা নিংকাঙে চৌ স্বন-যুয়ানের নেতৃত্বাধীন শিউং 
শির একটি বাহিনীকে পরাঞ্জিত করে সমগ্র নিংকাং কাউন্টি পুণরুদ্ধার 

করি । ইতিমধ্যে কুয়েইতুঙে অবস্থানকারী হুণানের শক্রসৈম্যদের ২৬ জন 

ইয়েহ চুং-জু'র নেতৃত্বে আমাদের পক্ষে চলে আসে । পি চান-যুনের নেতৃত্বে 

তাদেরকে একটি বিশেষ বাহিনীতে সংগঠিত কর] হয়। »ই নভেম্বর আমরা 

লুংযুয়ানকৌ৷ এবং নিংকাঙের কাঁউন্টি শহরে চৌ”র ব্রিগেডের একটি রেজজিমেণ্টকে 

বিধ্বস্ত করি । পরের দিনই আমষরা এগিয়ে গিয়ে যুংশিন দখল করি, কিন্তু 

কিছুদিন পরে আবার নিংকাঙে সরে আসি । বর্তমানে আমাদের এলাকা 

দক্ষিণে সুইচুয়ান কাউন্টির চিংকাং পাহাডের ঢালু অংশ থেকে উত্তরে লিয়েন- 

হুয়া কাউন্টির সীমান্ত পর্স্ত বিস্তৃত । সমগ্র নিংকাঁ এবং সথইচুয়ান পিংসিয়েন 
ও মুংশিনের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এই এলাকা উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্বস্ত 
অবিভক্ত একটি সরু অঞ্চল গড়ে তুলেছে । তবে লিয়েনহুয়ার শানমি জেলা 

এবং ফুংশিনের তিয়েনলুং ও ওয়ানিয়েনশান জেল। এই অবিভক্ত অঞ্চলের সঙ্গে 

খুব দৃঢ়ভাবে যুক্ত নয় । শক্রর1! এখন সামরিক আক্রমণ ও অর্থনৈতিক অবরোধ 

চালিয়ে আমাদের ঘটি এলাকাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, আর আমরা 

তাদের এইসব আক্রমণকে ব্যর্থ করার প্রস্ততি চালিখে যাচ্ছি। 

সামরিক প্রন্ম 
সীমান্ত এলাকার সংগ্রাম হচ্ছে পুরোপুরিভাবে একটি সামরিক বাঁপার । 

কাজেই পার্টি ও জনসাধারণ উভয়কেই যুদ্ধের উপযোগী করে তৈরী বাখতে হ্বে। 

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মূল প্রশ্নই হয়ে উঠেছে কীভাবে শক্রর মোকাবিলা 
করতে হবে, কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে। স্বাধীন সরকারকে অবশ্যই সশস্ত্র 

থাকতে হবে। এই এলাক] যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন, সশস্ত্র শক্তি না 

থাকলে বা যথেষ্ট না হলে, অথবা শক্রর সঙ্গে মোকাবিলায় ভূল রণকৌশল 

অবলম্বন করলে শক্র সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকা দখল করে নেবে। সংগ্রাম 
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প্রতিদিনই তীব্র হয়ে উঠছে, এবং সেজন্য আমাদের »মন্যাগুলও হয়ে উঠছে 

অতিশয় জটিল ও গুরুতর | 

সীমান্ত এলাকার লালফৌঁজ গড়ে উঠেছে নিয়লিখিতদের নিয়ে £ 

(১) চাওচৌ ও সোয়াতো-এ৪ ইয়ে তিং ও হো লুঙের অধীনস্থ প্রাক্তন টৈন্য ; 

(২) ফুগাঙের ভূতপূর্ব জাতীয় সরকারের রক্ষীবাহিনী ; (৩) পিংকিয়াং ও 

লিউইয়াডের৬ কৃষকেরা) (৪) দক্ষিণ হুনানের কুষকণ এবং স্থইকৌশানের 

শ্রমিক”; (৫) শু কে-শিকাং, তাং শেংচি, পাই চু'-শি, চু পেই-তে, উ শাং 

এবং শিউং শি-হুই'র বাহিনী থেকে বন্দী হওয়া টন্য ) এবং (৬) সীমান্ত 

এলাকার কাউট্টিগুপির কৃষক। তবে আগে যারা ইয়ে তিং ও হো লুঙের 
অধীনে ছিল, সেইসব পৈন্যদের, বক্ষীবাহিনীর ও পিংকিয়াং ও লিউইয়াঙের 

রুষকদের মধো এক বছরেরও বেশি সময় যুদ্ধের পর মাঁজ্জ এক-তৃতীয়াংশ 

অবশিষ্ট আছে। দক্ষিণ হুনানদের কৃষকদের মধোও হতাহতের সংখ্যা খুবই 
বেশি। একারণে প্রথম চার ধরনের সৈন্যরা এখনও পর্যন্ত চতুর্থ লালফৌজের 
প্রধান শক্তি হলেও, শেষ ছু” ধরনের ৫পন্যদের সংখ্যা অনেক বেশি । ক্মাবার 

শেষের দুই ধরনের সৈন্যদের মধ্যে রুষকদের সংখ্যার তুলনায় ধৃত বন্দী সৈগ্ভদের 
সংখ্যাও অনেক বেশি । এদের মধ্য থেকে আরও নতুন পন্য না পাওয়া গেলে 
জনবলের গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে। তা সত্বেও রাইফেলের সংখ্যা যেভাবে 

বৃদ্ধি পাচ্ছে, দৈন্য সংখ্যা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। রাইফেল সহজে 

খোয়। যায় না, কিন্তু সৈন্যরা আহত বা নিহত হয়ঃ অন্স্থ হয়ে পড়ে বা পালিয়ে 

যায়, ফলে টসন্য সংখ্যা সহজেই কমে যায়। হুনান প্রার্দিশিক কমিটি আনি- 

যুয়ান৯ থেকে শ্রমিকদের এখানে পাঠাবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমর! 

আন্তরিকভাবে আশ]! করি, তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি রাখবেন । 

শ্রেণী ভিত্তির বিচারে লালফৌজের কিছু অংশ এসেছে শ্রমিক ও কৃষকদের 

মধ্য থেকে, আর কিছু এপেছে ভবঘুরে সর্বহারাদের মধ্য থেকে । অবশ্য এই 

শেষ ধরনের সৈন্যদ্র সংখ্যা বেশি না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় । তবে তীব৭ও যুদ্ধ 
করতে পারে, এবং প্রতিদিন যুদ্ধ চলার ফলে হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে, এবং 
তার ফলে এপের মধ্য থেকে লোক জোগাড় করাও আর সহজসাধ্য থাকছে না। 

এই পরিস্থিতিতে এই সমস্তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, রাজনৈতিক শিক্ষার 
ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়]। 

লালফৌজের ৈহ্যদের অধিকাংশই ভাড়াটে সৈন্যদের মধ্য থেকে এলেও 
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একবার লালফৌজে ঢুকবাঁর পবেই তাদের চব্রিত্র পাণ্টে যায়। প্রথমতঃ, 

লালফৌজ ভাড়াটে সৈন্ত প্রথা তুলে ধিয়েছে, এখানে তারা অনুভব করে যে তারা 
যুদ্ধ করছে, শিজেদের জন্য, জনগণের গন্, আপ কারও জন্য নয়। এখনও পর্যন্ত 

ল!লফৌজে শিয়মিত মাইনে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই, তাদের দেওয়৷ হয় 

ফসস, রানার তেল, নুন, জালানি কাঠ, তরিতরকারি কিনবার জন্য টাকা, এবং 
সামান্য হাতখর5া। সামান্ত এলাকার বাশিন্দা পাঁপফৌজের অফিসার ও 
সৈগ্ঘের সবাহকেহ জি দেওয়া! হয়েছে । তবে দেশের অন্তান্ত অঞ্চল থেকে 

যার এসেছে, তাদের জাম ধেওয়াট। বেশ অন্থবিধের ব্যাপার । 

রাজনৈতিক শিক্ষা পাবার পর লাশফ্ষৌজের যোদ্ধারা হয়ে উঠেছে শ্রেণী 

সচেতন, এবং আয়ত্ত করেছে জমি-বণ্টন, বাঁজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্টা, শ্রমিক- 

কষকদেরকে সশস্ত্র করে তোল প্রভৃতি বিষয়ের মুল শিক্ষীকে । তার! যে যুদ্ধ 

কপছে তাদের নিজেদের জন্য, শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য, এটাও তারা বোবে। 

গেজন্ই তারা বিনা অভিযোগে এহ তীব্র সংগ্রামের দুঃখ-কষ্ট সহা করতে 

পারে। প্রত্যেক কোম্পানি, ব্যাটেলিয়ন বা বেজমেণ্টের মধ্যে আছে সৈন্যদের 

কামটি, এগুলি সৈম্যদেপ ন্বাথ দেখে এবং রাজনৈতিক ও জনগণের জন্য কাজ 

করে। 

অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করেছে যে, পার্টি-প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিটি১০ তুলে 

দেওয়াটা কোলমঙেই ঠিক হবে না। পাটি শাখাগুলি কোম্পানি স্তরেই 
সংগঠিত এবং সে কারণে বিশেষত কোম্পানি স্তরে পাটি-প্রতিনিধি থাক! 

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাকে খেয়া রাখতে হবে, যাতে সৈন্যদের কমিটি রাজ- 

নৈতিক শিক্ষা চালিয়ে যায় ও গণ-আন্দোলনের কাজ পরিচালন] করে । একই 

সঙ্গে তাকে পাটি-শাখার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করতে হবে। বাস্তব 

অিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, কোম্পানির পার্টি-প্রতিনিধি যত দক্ষ, সেই 

কোম্পানিও তত উন্নত হয়। কোম্পানি কম্যাগ্ডারের পক্ষে এই গুরুত্বপুধ 

রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করা খুবই অন্বিধাজনক । নীচের শ্ুতবের 

কমাদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা বেশি হওয়ায়, প্রায়ই ধুত শব্রসৈন্তরা 

খুব কম সময়ের মধ্যেই প্রেটুন লিডার বা কোম্পানি কম্যাগ্ডার হয়ে 

যায়। ফেব্রুগারী বা মার্চ মাসে ধৃত কেউ কেউ ইতিমধ্যেই ব্যাটেলিয়ান 

কম্যাগার হয়ে গেছে। মনে হতে পারে, আমাদের ৫সন্যবাহিনীর নাষ 

যেহেতু লালফৌজ, অতএব এতে পার্টি-প্রতিনিধি না থাকলেও চলে । এটা 
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অত্যন্ত তুল ধারণা । একসময় দক্ষিণ ভুনানে ২৮নং ব্রেজিমেণ্টে এই পঞ্ছতি 

তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকাল আবার এই ব্যবস্থা চালু করতে 
হয়। আর পর্ট-প্রতিনিধিদের পরিচালক" নামে অভিহিত করলে, 
যাদেরকে ধৃত সৈন্যরা অত্যস্ত ঘ্বণার চে'খে দেখে, কুণ্মিনতাঁঙ বাহিনীর সেই 

পরিচালকদের সঙ্গে এটা গুলিকে যাবে । নাম পাণন্টালেই ব্যবস্থার চতির্র 

পাণ্টায় না। সেজন্যই আমার নাম না পান্টাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । পার্টি 

প্রতিনিধিদের হতাহতের সংখ্যা খুবই বেশি। শিক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণের 

জন্য আমরা ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি বটে, তবে আমরা আশা করছি, কেন্দ্রীয় 

কমিটি এবং হুনান ও কিয়াংসীর প্রাদেশিক কমিটি প1্ি-প্রতিনিধি হিসেবে 

কাজ করার যোগ্য অস্তত; ভ্রিশজন কমরেডকে এখানে পাঠাবেন । 

সাধারণতঃ, যুৎদ্ধ অংশগ্রহণ করার আগে একজন যোদ্ধার ছ* মাস থেকে 

এক বছর শিক্ষার দরকার হয় | কিন্তু আমাদের টৈন্যর! গতকাল ভর্তি হলেও 

অ'জই তাঁদের যুদ্ধে অংশ নিতে হচ্ছে, যুদ্ধ করতে হচ্ছে কোন শিক্ষা না 

পেয়েই । যুদ্ধের পদ্ধতি না জানার ফলে তাদের লড়তে হচ্ছে শুধুমাত্র সাহসের 

ওপর নির্ভর করে । যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষা ও নিশ্রামের জন্য সময় পাওয়া 

যাচ্ছে, ততদিন একমাত্র যা করতে হবে, তা হচ্ছে সামনাসামনি যুদ্ধ এড়িয়ে 
যাবার চেষ্টা করা, এবং এভাবে শিক্ষার ভন্য কিছু সময় পাঁওয়া। বগ্মানে 

আমর] ১৫০ জন নিক্পদস্থ অফিসারের একটি বাহিনীর শিক্ষার বাবস্থা করেছি, 

এবং এই শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা একটি স্তায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে 

চাই । আমরা আশা করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ছুটি প্রাদেশিক কমিটি 

প্লেন লিডার ও কোম্পানি কম্যাণ্ডার থেকে শুরু করে ওপরের স্তরের আরও 

কিছু অফিসার পাঠাবেন । 

সুনান প্রাদেশিক কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যোদ্ধাদের সুখ-মথবিধের 

দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য, এবং তারা যাতে সাধারণ শ্রমিক বা কষকদের চেয়ে 
অস্ততঃ কিছুট1 .ভাল অবস্থায় থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা করার জন্য । 

আসলে কিন্তু তুলনামূলকভাবে যোদ্ধাদের অবদ্াই বেশি খারাঁপ। ফদল 
ছাড়া রান্নার তেল, নুন, জ্বালানি কাঠ ও তরিতরকারির জন্য তার] প্রতিদিন 

মাথাপিছু মাত্র সেন্ট করে পেয়ে থাকে । এবং এটা দেওয়াও কঠিন হয়ে 
পড়েছে । শুধু এইসব ঘরচ বাবদই প্রতি মাসে দশ হাজার বূপোর ভলারেরও 
বেশি থরচ হুয়। এর জবটাই স্থানীয় উৎপীড়কদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
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করে জোগাড় করতে হচ্ছে ।৯১ আমাদের পাচ হাজার লোকের পুরো মেন 

বাহিনীরই এখন শীতের তুলোভরা কোট থাকলেও এখনও বন্ধের অভাব বয়ে 

গেছে। কন্কনে শীতের মধোও্ড অনেককেই এখনও শুধু ছু-ভীজ কর পাতলা 
ক্ুতির জামা গায়ে দ্রিয়ে কাটাতে হচ্ছে । ঘটনাক্রমে আমরা কণ্টরর মধো জীবন 

কাটাতে অভ্াস্ত। তাছাড।, প্রতোকেই আমরা ছুঃখ-কষ্টকে সমানভাবে 

ভাগ করে নিই-বাহিনীর কমাগার থেকে পাঁচক পর্যন্ত প্রত্যেকেই শল্গ বাদে 

ওই ৫ সেণ্ট খাছ্য ভাত! দিয়েই জীবন কাটাচ্ছে । হাতিখরচ! হিসেবে সবাই 

একই পরিমাণ ভাতা পাচ্ছে_-তা ২০ সেন্টই হোক বা ৪০ সেণ্টই হোক ।১২ 

কাজেই কারও বিরুদ্ধেই ঘোদ্ধাদের কোন অভিযোগ নেই । 

প্রতিটি যুদ্ধে পরেই কিছু-না-কিছু “লাক মাহ হয়। তাছাড়া অপুষ্টির 

জন্য ও ঠাণ্ডা লেগে এবং আঙ্গান্ত কারণেও বহু অফিসার ও সৈনিক অন্রস্থ হয়ে 

পডছে। পাহাডের ওপর আমাদের হাসপাতালগুলিতে চীন! ও পাশ্চাত্য 

ছুই ধরনের চিকিৎসারই ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্ত ওষুধ ও ভাক্তাব্ের প্রচণ্ড 

অভাব । বতমানে সেখানে আটশোরও বেশি রোগী মাছে, হুনানের প্রাদেশিক 

কমিটি আমাদের ওষুধ পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখন পর্যস্ত কিছুই এসে 

পৌছায়নি। আমা এখনও আশা! করছি, কেন্দ্রীয় কশিটি ও ঢই প্রাদেশিক 

কমিটি মামীদের কিছু আয়োডন ও পাশ্চান্তা শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ডাক্তার 

শিগগিরহ পাঠিয়ে দেবেন । 

জিনিসপত্রের অভাব এবং প্রতিমুহূর্তে যুন্ধ পরিচালনা সত্বেও লালফৌজ্জ 
যে চালিয়ে যেতে পারছে, তার পেছনে পাটির ভূমিকা ছাড়াও লালফৌজের 

মধ্যে গণতন্ত্রের অনুশীলনের গুরু পূর্ণ ভূমিকা আছে। অফিসারর] পৈন্দের 
পেটায্ না; অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হয়; 

সৈন্যহ। স্বাধীনভাবে মভ1 করতে পারে, নিজেদের মনের কথা খুলে বলতে পারে; 

ফাসতু মাদবকায়দাগুলো বাতিল করা হয়েছে; হিসাবপত্র সকলেই পরীক্ষা 
করতে পারে । সৈম্তর! নিজেঠাই মেস চালায় । রান্নার তেল, নুন, জ্বালানি কাঠ 

ও তরিতারকারির বাবদ বরাদ্দ পাচ সেণ্টের মধ্য থেকে সামান্য কিছু হাত- 

খরচ তার] সঞ্চয়ও করতে পারে, যার পরিম ণ মাথাপিছু প্রতিদিন প্রায় ছয় 

ৰ৷ সাত তামার পয়পার মতে! হবে । একে বলা হয় 'মেস-খরচ থেকে উদ্ব”। 

এইসব কারণে সৈম্যর। খুবই সন্থষ্ট । বিশেষ করে আমাদের হাতে সম্প্রতি বন্দী 
হুওয়। সৈন্যরাও আমাদের বাহিনী ও কুওমিন্তাঙ বাহিনীর মধ্যেকার বিরাট 
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পার্থক্যটা ধরতে পারে । মনের দিক থেকে তারা নিজেদের মুক্ত মনে করেঃ যদ্দিও 

লালফৌজের মধ্যে জীবনধারনের স্থযোগ-স্থব্ধা শ্বেত বাহিনীর স্থযোগ-সুবিধার 
চেয়ে অনেক কম। এই সেদিনও শ্বেত বাহিনীর মধ্যে যে সৈম্তরা! এতটুকু সাহস 

দেখাতে পারত না, আজ লালফেৌজে যোগ পিয়ে তারাই অভ্ভুক্চ সাহসের পরিচয় 

দিচ্ছে। গণতস্ত্রের এমনিই প্রভাব । লাঁলফৌজ যেন একটি অগ্রিকুণ্ড, তার 
মধ্যে বন্দী সৈন্যব1 এসে পড়া মাত্রই "্শদের চরিত্র পাণন্টে যাম। চীনে জনগণের 

পক্ষে যেমন গণতস্ত্রের প্রয়োজন, ঠিক তেমান প্রযষোজন সৈন্যবাহিন্ীরগ । 

সামস্ততাস্ত্রিক ভাড়াটে ঠসন্যবাহিনীকে১৩ নস্যাৎ করার জন্য আমাদের হাতে 

একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল টসন্তবাহিনীর মধ্যকার এই গণতন্ত্র । 

এখন পার্টি-সংগঠনের চারিটি স্তর আছে : কোম্প।নি শাখা, ব্যাটেলিয়ান 

কমিটি, বেজিমেণ্ট কমিটি ও সৈম্তবাহিনীর কমিটি । প্রত্যেক কোম্পানিতে 

একটি শাখা আছে, আর কোম্পানির প্রতিটি ক্ষোয়াডে একটি করে গ্রন্প 

আছে। পার্টিশাখাগুলি সংগঠিত হয়েছে কোম্পানির ভিভ্িতেঃ । এতো 

প্রচণ্ড যুদ্ধ চাঁপিয়েও লালফৌজ যে ভেঙে পড়েনি এটাই তার অন্যতম 

গুরুত্বপূর্ণ কারণ । দু'বছর আগে আমরা যখন কুণ্ডমিনতাঙ বাহিনীতে 

ছিলাম, তখন সামরিক বাহিনীর মধ্যে আমাদের পার্টির কোন সাংগঠনিক 

ভিত ছল না, এমনকি, ইয়ে তিডের বাহিনীতেও১৪ প্রত্যেক বেজিমেণ্টে 
মাত্র একটি করে পার্টিশাখা ছিল । তার ফলে কোন কঠিন পরীক্ষার সামনে 

কামরা টিকে থাকতে পারিনি । বর্তমানে লালফৌজের মধ্যে পার্টির সদন্থয 
ও অ-সাশ্যদের সংখ্যার অন্পাত হচ্ছে ১: ৩, বা গড়ে প্রতি চারজনের 

মধ্যে একজন পার্টি-সদস্ত। সম্প্রতি আমরা যুদ্ধ সক্ষম সৈনিকদের মধ্য 
থেকে আরও বেশি নংখ্যায় পার্টি-সদশ্ত সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিঃ 

যাতে এই অন্ুপাতকে বাড়িয়ে ৫০৫০ কর] যায়।১৫ এখন কোম্পানি 

শাখাগুলিতে দর্* পার্টি-সম্পাদকের অভাব আছে। যেসব সক্রিয় কর্মী 

বর্তমানে তাদের নিজেদের জায়গায় 'আর কাজ করতে পারছেন না, 

তাদের মধ্য থেকে কিছু সক্রিয় কর্মী আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেবার জন্য 
আমর] কেন্দ্রীয় কমিটিকে অনুরোধ করছি । দক্ষিণ হুনান থেকে যেসব কর্ম 

এসেছেন, তার] প্রায় সকলেই সামরিক বাহিনীর মধ্যেই পার্টির কাজ কছেন। 

কিন্ধ আগস্ট মাসে দক্ষিণ হুনানে পিছু হটার সময় তাদের মধ্যে কেউ কেউ 

এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছেন, তাই ব্ঠমানে অতিরিক্ত লোক আমাদের নেই। 
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লালরক্ষী বাহিনী ও শ্রমিক-কৃষধকের শসন্্ অতুতানকাত্ী দলগুলিকে 

নিয়েই গড়ে উঠেছে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী । এই বাহিনীগুলির অস্ত্র হল বর্শা 

ও গাদ] বন্দুক, তারা সংগঠিত হয়েছে শহরতলী-ভিত্তিতে ৷ প্রত্যেকটি শহুর- 
তশীতে একটি করে বাহিনী আছে, শহরতলীর জনসংখ্যার ভিত্তিতে এগুলি 
আকারে ছে!ট বা ঝড় হয়ে থাকে । এদের কাজ প্রতিবিপ্রব দমন করুণ 

শহর্তপীতে প্রতিষ্িত সরকারকে রক্ষা করা, এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময় জাঁল- 

ফৌজ ও লালবক্ষী বাহিনীদের সাহায্য করা। যুংপিনে সশস্ত্র অত্যু্থানকারী 
দলগুপি প্রথমে গ্ুপ্তবাহিণী হিসাবেই গড়ে উঠেছিল । কিন্তু সমগ্র কাউন্টিটি 

আমাদের দখলে আসার পব্ু তার? আত্মপ্রকাশ করেছে । সীমাস্ত এলাকার 

অন্যান্য কাঁউন্টিতেও এখন এই সংগঠন সম্প্রপারিত হয়েছে এবং তার নামও 

অপরিবতিত থেকে গিয়েছে । লালরক্ষীদের প্রধান অস্ত্র পাচ-ঘড়া বাইফেল। 

অবশ্য কিছু কিছু নয়-ঘডা এবং এক-ঘড়ার রাইফেলও আছে, মোট রাইফেল 

আছে-_নিংকাঁডে ১৪০টি, হংনিনে ২২০টি, লিয়েনছুধাতে ৪৩টি, চাজিংএ ৫০টি, 

লিংদিয়েনে »০টি, সৃইচুয়ানে ১৩০টি, এবং ওয়ানানে ১০টি_মোট ৬৮৩টি । 
লাপফৌজই এর অধিকাংশ রাইফেল যোগান দিয়েছে । তবে লালরক্ষীরা 
নিজেরাও শত্রুর কাছ থেকে কিছু কিছু রাইফেল কেড়ে নিয়েছে । জমিদারদের 

সৈম্ত ও শাস্তি সংরক্ষণ বাহিনীর বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে কাউন্টিগুপিতে 

অধিকাংশ লালরক্ষীই ক্রমশ; নিজেদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা বুদ্ধি করেছে । ২১শে 

মের ঘটনার আগে১৬ সব কাউন্টিতেই কৃষকদের আত্মরক্ষাবাহিনী ছিল। 

রাইফেল ছিল যুংসিয়েনে ৩০০টি, সালিং-এ ৩০০টি, লিংপিয়েনে ৬০টি, স্থইচুয়ানে 

৫০টি, যুংসিনে ৮০টি, লিয়েনহুয়াতে ৬০টি, নিংকাঙে ৬০টি (মুয়ান ওয়েনসাই- 

এর পৈন্যব! ) এবং চিংকাং পাহাড়ে ৬০টি (ওয়াং সো'র বাহিনা )--মোট 

৯৭০টি । সেই ঘটনার পর যুয়ান ও ওয়াডের সৈন্যদের বাইফেলগুলি রক্ষা 

পেয়েছিল, এবং এছাড়া স্ইচুয়ানে ৬টি এবং লিয়েনহুপ্াতে ১টি রাইফেল 
রক্ষ| পেয়েছিল । বাকি সমন্ত রাইফেলই জমিদারর কেড়ে নিয়েছিল । সুবিধা” 

বাদী লাইন গ্রহণের জন্যই কৃষকদের আত্মরক্ষাবাহিনী তাদের রাইফেলগুপি 

রক্ষা করতে পারেনি । এখন কাউন্টিগুপিতে লালরক্ষীদের হাতে খুব কমই 

রাইফেল আছে, এবং সংখ্যায় তা জমিদারর্ধের রাইফেলের তুলনায় অর্ধেকের 

কম। লাঙফৌজের উচিত তাদেরকে অন্ত্র দিয়ে সাহায্য ক্রা। নিজেদের 
যুদ্ব-ক্ষমতার ক্ষতি ন| করে, জনগণকে সশন্্র করার কার্গে লালফৌজকে সবরকষ 
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লাহায্যই দিতে হবে। আমরা এই নিয়ম চালু করেছি যে, লালফোজের 
প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ানে চারটি করে কোম্পানি থাকবে এবং প্রত্যেক কোম্পানির 

হাতে ৭৫টি রাইফেল থাকবে । এর সঙ্গে বিশেষ কাজে হিযুক্ত কোম্পানি, 
মেপিনগান কোম্পানি, ট্রেঞ্চমর্টার কোম্পানি, রেজিমেণ্টের সদর দপ্তর ও তিনটি 

ব্যাটেশিয়ানের হেড কোয়াটার__এদের সবার রাইফেলগুলি ধরলে প্রত্যেক 

রেজিমেপ্টের হাতে ১০০৭৫টি রাইফেল থাকবে। যু'দ্ধর সময় দখলীকৃত রাইফেল 

ঘথাসম্ভব স্থানীয় বাহিনীগুপিকে সশন্্র করার জন্য কাজে লাগাতে হবে। 
কাউন্টি থেকে যাদের লালফৌজের শিক্ষ -শিবিরে পাঠানো! হয়েছে এবং সেখানে 

যাদের শিক্ষালীভ শেষ হয়েছে, তাঁদের মধ্য থেকেই লালরক্ষী বাহিনীর 

কম্যাণ্ডার নিয়োগ করা উচিত । স্থ'নীয় শক্তিগুলিকে পরিচালনার জন্য লাল- 

ফৌঙ্গ বাইরে থেকে ক্রমশই কমসংখ্যক কম্যাণ্ডার পাঠাবে । চু পেই-তে 
শান্তি-সংরক্ষণ বাঙ্নী ও জমিদারদের ঠৈন্যদের সশত্্ করে তুলছে । ওদিকে 

জীমাস্ত এলাকার কাউন্টিগুপিতে জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনীর আকার এবং 

যুদ্ব-ক্ষমতাও বেশি। এসব কারণেই আমাদের স্থানীয় লাল বাহিনীগুলিকে 

ম্প্রপারিত করার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে । লাঁলফৌজের নীতি হচ্ছে 

কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং লালরক্ষী বাহিনীর নীতি হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া । বর্তমান 

মৃত প্রতক্রয়ার শাসন যখন সাময়িক স্থায়িত্বপাভ করেছে, তখন শত্র লাল- 

ফেৌঁজকে আক্রমণ করার ভন্য বিপুল সৈন্য সমাবেশ করতে পারে । এই কারণেই 
লালফৌজের পক্ষে ছড়িয়ে পড়ার নীতি গ্রহণ কও] স্থবিধাজনক হবে ন1। 
আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ঠন্যদলকে ছড়িয়ে দেওয়ার শীতি প্রায় সব 

সময়েই আমাদের পরাজয় ঘটিয়েছে, আর ঠৈ্যদলকে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে 
আমাদের থেকে কম সংখ্যক, সমান সংখ্যক, কিংবা সামান্য কিছু বেশি সংখ্যক 

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রায়ই আমাদের জয় হয়েছে । দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কয়েক সহশ্র 

লী ব্যাপী এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে গেরিল! যুন্ধ সগঠিত করার জন্য কেন্দ্রীয় 
কমিটি আমাদের শির্দেশ দিয়েছেন । সম্ভবতঃ তার] আমাদের শক্তিকে বাড়িয়ে 

দেখছেন। লালরক্ষীদের পক্ষে ছড়িয়ে পড়ার নীতিটি স্ব্ধাজনক, এবং 

সমস্ত কাউন্টিতেই তারা এখন এই পদ্ধতি অন্কমরণ করছে । 

শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচারে সবচেয়ে কার্ধকরী পদ্ধতি হচ্ছে ধৃত শক্রস্ম্যৈদের 

মুক্তি দেওয়! এবং আহতদের চিকিৎসা কর! । যখনই শক্রব'হিশীর সৈন্য, প্লেটুন 
লিডার, কোম্পানি বা ব্যাটেলিয়ান কম্যাগডার আমাদের হাতে বন্দী হয়» 
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আমর] তাদের মধ্যে প্রচার চালাই । তাদের ছু'দলে ভাগ করা হয়--একদল 

যারা থেকে যেতে চায়, এবং অন্য দল যারা ফিরে যেতে চায় । যারা ফিরে 

যেতে চায় তাদের ছেড়ে দেওয়] হয়, এবং সেই সঙ্গে তাদের ফিরে যাওয়ার পথ- 

খরচাও দিয়ে দেওয়া হয় । তার ফলে “কমিউনিস্ট দস্থ্যরা দেখামাত্রই সবাইকে 

খুন করে'__শক্রর এই কুৎসা সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। 

আমাদের এই ব্যবস্থা সম্পকে মন্তব্য করতে গিয়ে ইয়াংচি-শেডের ননং 

ডিভিসনের দশ দিনের খবর নামে পত্রিকাটি মস্তব্য করেছে : “কি শয়তানি !' 

লালফৌজের টসন্তরা বন্দীদের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতা দেখায় এবং তাদের 
জন্য সাদর বিদায় অনুষ্ঠানের মায়োজন করে । “আমাদের নতুন ভাইদের বিদায় 

অনুষ্ঠানে" বন্দীরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তৃতা করে । আহত শত্রুদের 
চিকি্পা করেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শক্রদের মধ্যে লি ওয়েন-পিনের 

মতো ধু ব্যক্তিরা আমাদের দেখাদেখি যুদ্ধ-বন্দীদের ছত্যা করা বদ্ধ করেছে 
এবং আহতদের চিকিৎসা করা শুরু করেছে! তা সত্বেও আমাদের পৈন্্যর! 

পরের যুদ্ধেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেঃ এবং ইতিমধ্যেই ছু'বার 

এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে । তাছাড়া, প্রয়োজন মতো লিখিত প্রচারও আমরা 

করি, যেমন প্রাচীরের গায়ে শ্লোগান লেখা । আমর] যেখানেই যাই, সেখানেই 

শ্লোগান লিখে সব প্রাচার ভরিয়ে দিই । আমাদেত্র এইপব শ্লোগান লেখার 

খুবই অভাব আছে । আমরা আশ করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও দুই প্রার্দেশিক 

কমিটি প্লোগান লেখার জন্য আখাদ্দের এখানে কিছু লোক পাঠাবেন । 

সামরিক ঘটি প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, আমাদের প্রথম ঘাটি চিংকাং 

পাহাড়ের অবস্থান নিংকাণ্ড পিং সিয়েন, স্ুইচয়ান ও বুধধশন--এই চারটি 

কাউন্টির সংযোগস্থলে । উত্তরে ঢালু অঞ্চলে অবাস্থিত নিংকাং কাউন্টির মাওশিং 

থেকে দক্ষিণে ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত স্থইচুয়ান কাউন্টির হুয়ানগাও এর দুর্গত্ব ৯০ 
লী। পূর্বের ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত যুংপিন কাউন্টির নাসান থেকে পশ্চিমের 
ঢালু অঞ্চলে অব স্থত লিংসিক্জেন মহকুমার শুইকৌ-এব দুরত্ব ৮* লী। এই ৫৫০ 

লী পরিধির মধ্যে আছে নাসান থেকে শুরু করে লুঙসুয়ানকৌ (ছুহই যুংপিন 

কাউন্টিতে )» সিনচেং, মাওপিং, তালুং (সবগুলি শিংকাৎ কাউন্টিতে ), শিতুঃ 

শুইকৌ, শিয়াৎস্থন ( সবগুপিই শিংসিয়েন কাউন্টিতে ), ইংপানন্থ, তাইচিয়াপু। 

তাফেন, তুইজে চিকেন, হয়ানগাও, যুতীকিয়াং এবং চে-আও ( সবগুাপ 

হুইচুয়ান কাউন্টিতে ), এবং সেখান থেকে আবার নাসান। এই পর্বতমালায় 
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রয়েছে ধানের ক্ষেত+ এবং বড়ো কুয্ধো, ছোট কুয়ো, উচু কুয়ো, মাঝের কুয়ো, 
নীচের কুয়ো, জেপিং, পিয়াচুয়াং, সিংচৌ, সাওপিং পাইনীন্থ ও লোফু প্রভৃতি 

গ্রাম । এসব অঞ্চলে আগে পলাতক সৈনিক ও ডাকাতদের আড্ডা ছিল । 

কিন্তু এখন এগুলো আমাদের ঘটি এলাকায় পরিণত হয়েছে । এখানকার জন- 

সংখ্য। ছু" হাঞজাবেরও কম এবং ধানের উৎপাদন দশ হাজার পিকুলের কম। 

তরাং মেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় সমস্ত শশ্ত আনতে হচ্ছে নিংকাং, যুংসিন 

এবং স্থুইচুয়ান কাউন্টি থেকে। পাহাড়ী অঞ্চলের সমস্ত গুরুত্বপূর্ন গিন্রিপথগুলিই 
হৃরক্ষিত। আমাদের ভাঁপপাতাল, বিছানা ও পোশাক তৈরীর কারখানা, 

অস্ত্র তৈরীর বিভাগ এবং বাহিনীর পশ্চাদভাগের দঞ্চরগুলি এখানেই অবস্থিত। 

ব্মানে শস্য প্রভৃতি নিংকাং থেকে পর্বতাঞ্চলে আনা হচ্ছে । যদি আমাদের 

যথেষ্ট সরবরাহ ব্জায় থাকে, তবে শক্রু কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে পারবে না। 

আমাদের দ্বিতীয় ঘাটি চিউলুং পাহাড়ের অবস্থান নিংকাং, যুংসিন, লিয়েনহুয়া 

ও সালিং কাউন্টির সংযোগস্থলে । চিংকাং পাহাড়ের ঘ'টিটির তুলনায় এই 

ঘ"টিটি কম গুরুত্বপূর্ণ । চারটি কাউন্টির স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী এটিকে তাদের 

সবচেয়ে পশ্চাতের খাটি |হসেবে ব্যবহার করে থাকে এখং এই থাটিটিও 

হুরক্ষত। চারিদিকে শ্বেত শামনের বেড়াজালের মধ্যে অবস্থিত শ্বাধান লাল 
এলাকার পক্ষে পাহাড়ী অঞ্চলের বণনেতিক স্বিধাগুলো ব্যবহার কর! 

একান্তই প্রয়োজনীয় । 

ভুম সংক্রান্ত প্রশ্ন 

সামান্ত অঞ্চলগুলিতে ভূমি সংক্রান্ত পরিস্থিতি । সাধারণভাবে 
বলতে গেলে, শতকরা ৬০ ভাগের বেশি জনি ছিপ জমিদারদের এবং 

শতকরা €০ ভাগের কম জমি ছিল কৃষকদের হাতে । জমির মালিকান। 

কিম়াংসী অঞ্চলের ম্থইচুয়ান কাউন্টিতেই সবচেয়ে কেশ কেন্দ্রীভূত, পেখানে 

প্রয় শতকর" ৮০ ভাগ জমিই জমিদারদের হাতে । তারপরেই যুংঁসন মহকুমা, 

সেখানে শতকর। প্রায় ৭০ ভাগ জমি জমিদারদের হাতে । ওয়ানান, নিংকাং 

ও লিয়েনহুয়দতে কৃষকমীলিকের সংখ্যা এর থেকে বেশি, ৩বে সমস্ত জমির এক 

বিরাঢ অংশের, অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ৬* ভাগ জমি জমিদারদের কুক্ষিগত আর 

কৃষকদের হাতে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ । স্নান অঞ্চলের সলিং ও দিংসীয়েন 

কাউন্টিতে শতকর! প্রায় ৭* ভাগ অমিই জমিদারদের হাতে । 
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মধ্যবতী শ্রেণীর প্রন্মঈ। . এই ধরনের ভূমি সংক্রান্ত পরিস্থিতির ফলে 
সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত ও পুনর্্টন করলে অধিকাংশ লোকেরই সমর্থন 

পাওয়া যাবে ।৯৭ সাধারণভাবে গ্রামবাসীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 

যায় : বড় ও মাঝারি ত্তরের জমিপাক্শ্রেণী, ক্ষুদে জমিদার ও কৃষকদের নিয়ে 

গঠিত মধ্যবর্তী শ্রেণী, এবং মাঝারি ও গরীব কৃষকের শ্রেণী। ধনী কুধকদের 
স্বার্থ প্রায়ই ছোট জমিদাব্রদের স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাধারণতঃ 

মোট জমির তুলনায় ধনী কৃষকের জমির পরিমাণ সামান্যই, কিন্তু তার সঙ্গে 

ছোট জমিদারদের জমি যোগ করলে পরিমাণটি আর সামান্ত থাকে না। 

সম্ভবত: অবস্থাটা সমগ্র দেশেই মোটামুটি এই রকম। জমি সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত 
ও বণ্টন করার ভূমি সংক্রান্ত নীতি সীমাস্ত এসাকাগুলিতে গ্রহণ করা হয়েছে। 

ফলে, লাল এলাকায় বড় ও মাঝারি জমিদারশ্রেণী ও মধ্যবর্তা শ্রেণী--এই 
উভয়কেই আক্রমণ কর] হচ্ছে। এটা নীতি হলেও এই নীতি প্রয়োগের সময় 

মধ্যবর্তী শ্রেণীর কাছ থেকে আমরা প্র5গ বাধার সম্মুখীন হয়েছি। বিপ্লবের 

প্রথমধিকে এই মধ্যবর্তী শ্রেণী গরিব কৃষকশ্রেণী্ কাছে পরাজয় শ্বীকার করে 

নিচ্ছে বলে মনে হলেও বাস্তবক্ষেকে ভূমি-বণ্টনের কাজে বিলম্ব ঘটানোর জন্য 

তার নিজেদের চিরকালের সামা।জক পদধ্যাদা ও গোষ্ীক্তৃত্বর সুযোগ নিয়ে 

গরীব কূষকধ্ের ভয় দেখিয়ে এসেছে এবং অবদ্মনের চেষ্টা করে এসেছে । যখন 

এভাবে আর বিলম্ব ঘটানে! সম্তব হয় না, তখন তারা নিজেদের কুক্ষিগত জমির 

সঠিক পরিমাণ গোপন করেছে, অথবা ভাল জমিগুপিকে নিজেদের হাতে বেখে 

থারাঁপ জমিগুলি ছেড়ে দিয়েছে । স্থদীর্ঘকাল ধরে পর্দদলিত এবং ধিপ্রবের বিজয় 

সম্পর্কে অনিশ্চিত দরিদ্র কৃষকরা এই সময়টিতে প্রায়ই মধ্যবতী শ্রেণীগুলোর 

কাছে পরাজয় ম্বীকার করেছে এবং কোন দৃঢ় ব্যবস্থ। গ্রহণ করতে ভরস৷ 

পায়নি । কেবল বিপ্রবের উত্তাল অগ্রগতির সময়েই তারা গ্রাথে মধ্যবর্তী 
শ্রেণীগুলোর বিরুদ্ধে এই ধরনের গু ব্যবস্থা নেয়। যেখন, এক বা একাধিক 

কাউন্টিতে রাজনৈতিক ক্ষমত৷ প্রতিষ্ঠা, প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনীর কয়েকটা 

পরাজয় বরণ এরং লালফৌজের পরাক্রম বার বার প্রদ্দশিত হবার সময়ে । 
ভূমি ব্টনের কাজে বিলম্ব ঘটার এবং জখির মাপিকানা লুকানোর সব থেকে 

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলে। ঘটে ছিল বুংসিন মহুকুমায়, যেখানে মধ্যবতী শ্রেণী সংখ্যায় 

সব থেকে বেশি। ২৩শে জুন লুংওয়ানকৌতে লালফোগ্গের যখন বিরাট জয় 

হল এবং জেলা সরকার ভূমি-বন্টনের কাজে দেরী করানোর জন্য কিছু লোককে 
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শান্তি দ্রিল, কেবলমাত্র তখনই এই অঞ্চলে ভূমি-বণ্টনের কাজ প্রকৃতপক্ষে সম্প্গ 
হল। প্রতিটি কাউন্টিতে দামস্ততান্ত্রিক পারিবারিক প্রথা চালু থাকায়, এক- 
একটি গ্রামের বা কয়েকটি গ্রামের সব পরিবার একই গ্ো্ঠীর লোক হওয়ায়, 

এই গোষ্ঠী-মানসিকত দূর হয়ে গ্রামের লোকদের মধ্যে নিজেদের শ্রেণী- 
সচেতনত। আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে । 

শ্বেত-সন্ত্াসের মধ্যে মধ্যবতা শ্রেণীর দল পরিবর্তন । বিপ্রবী 
হ্যাখানের সময়ে মধ্যবর্তী শ্রেণীর ওপর আক্রমণ কর! হয়েছিল বলে শ্বেত- 

সন্ত্রাসের আঘাত শুরু হতেই মধ্যবর্তী শ্রেণী সঙ্গে সঙ্গে শত্রপক্ষে যৌগ দ্িল। 

যুংসিন ও নিংকাডে এই ছোট জমিদার ও বনী কৃষকরাই বিপ্রবী কৃষকদের 

ঘরে আগুন লাগানোর জন্ত প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে- 

ছিল। প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্দেশে তাঁরাই বেপরোয়াস্ভ!বে বিভিন্ন বাড়ীতে 
আগুন লাগায় ও গ্রেপ্তার করে । লালফৌজ নিংকাং, সিনচেং, কুচেং ও লুংসী 
অঞ্চলে ফিরে আসার পর কয়েক হাঁজাঁর কষক প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে যুংসিনে 

পালিয়ে গেল, কমিউনিস্টরা তাদের হত্যা! করবে, প্রতিক্রিয়ার এই প্রচারে 

তারা বিভ্রান্ত ভয়ে । “যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে, তাদের হত্যা করা হবে 

না”, এবং “যেসব রূষক দল ছেড়ে গেছে, তাদের সাদরে আহ্বান জানানো 

ভচ্ছে, তারা ফিরে এসে নিজেদের ফসল কেটে ঘরে তুলুক'__ আমর এই প্রচার 
চালাবার পরেই কেবল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধীরে ধীরে ফিরে এল । 

সমগ্র দেশেই যখন বিপ্রবে ভাট চলেছে, তখন আমাদের অঞ্চলগুলিতে 

সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে এই মধ্যবর্তী শ্রেণীকে দৃঢ়ভাবে নিজেদের কব্জার 

মধ্যে রাখা । এই শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার মূল কারণ হল, বিপ্রব এদের ওপর 

প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে । কিন্তু যখন সমগ্র দেশে বিপ্লবী অভ্যর্থানের জোয়ার 

আসে, দরিদ্র কষকশ্রেণী তখন ভরসা পায় এবং সাহসী হয়ে ওঠে, আর মধ্যবতী 

শ্রেণী সে সময়ে ভয় পায়, ক্জার বাইরে যেতে তার! সাহস করে ন!। লী স্থং- 

জেন এবং তাং শেং-চি র মধ্যেকার যুদ্ধ হুনানেও ছড়িয়ে পড়ার সময় সাঁলিং-এর 

ছোঁট জমিদাঁরর] কৃষকদের সন্তষ্ট রাখবার চেষ্ট৷ করেছিল, এমনকি কেউ কেউ 

নববর্ষের উপহার হিসেবে শুয়োরের মাংস কৃষকদের ভেট পাঠিয়েছিল (যদিও 
তার আগেই লালফৌজ পালিং থেকে সুইচুয়ানে ফিরে গেছে )। কিন্তু যুদ্ধ 
শেষ হবার পর এ ধরনের ঘটন1 আর ঘটেছে বলে শোনা যায়নি । এখন সমগ্র 

দেশে প্রতিবিপ্রবের জোয়ার বইছে, তারই প্রচণ্ড আঘাতে জর্জরিত হয়ে শ্বেত- 
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শাসনের অঞ্চলের মধ্যবর্তী শ্রেণী প্রায় সম্পূর্ণভাবে বড় জমিদাব্রশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে গেছে এবং দরিদ্র কষকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । নিঃসন্দেহে এটি একটি 

অত্যন্ত গুরুত্বপূণ সমস্থা। ।৯৮ 

মধ্যবতী €শ্রণীর দলত্যাগের কারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চাপ। 
শ্বেত এলাকা ও বিপ্লবী এলাকা আজ মুখোমুখি দাড়িয়ে আছে যুদ্ধরত ছু'টি 

দেশের মন্তো। পক্রর সুদৃঢ় অবরোধ ও পেটি-বুর্জোয়াদের প্রতি আমাদের 
ভুল ব্যবহার-_এই দুইয়ের ফলে ছুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা প্রায় পুরোপুরি 

বন্ধ হয়ে গেছে । হন, বস্ত্র, ওষুধপত্র ইত্যাদি সব প্রয়োজনীয় জিনিস দুপ্রাপ্য, 

তাদের দামও অত্যন্ত বেশি । কৃষিজাত দ্রব্যাদি, যেমন কাঠ, চ1, তেল ইত্যাদি 

বাইরে পাঠানো যাচ্ছে না, ফশে ক্লুষকদের নগদ টাক। আয়ের পথও বন্ধ হয়ে 

আছে এবং সমগ্র জনগণহ তার ফলে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে । এই ধরনের ক 

ক্বীকারে দরিদ্র কষকরা অধিকতর সক্ষম, কিন্ত অত কষ্ট সহ করতে না৷ পেরে 

মধ্যবর্তী শ্রেণী জমিদারশ্রেণীর পক্ষে চলে যাবে । জমিদারশ্রেণীর মধ্যে এবং 

চীনের যুদ্ধবাজদের মধ্যে বিভেদ ও যুদ্ধ না চলতে থাকলে এবং দেশব্যাপী একটি 

বিপ্লবী পরিস্থিতি বিকশিত হয়ে ন৷ উঠলে ছোট ছোট লাল এলাকাগুলির ওপর 

প্রচণ্ড অর্থ নৈতিক চাপ পড়বে, শেষ পর্যস্ত সেগুলি টি'কে থাকতে পারবে কিনা 

সন্দেহ। কারণ, এই ধরনের অর্থ নৈতিক চাপ শুধু মধ্যবতী শ্রেণীর পক্ষেহ 
অসহনীয় নয়, একদিন এই চাপ শ্রমিক, দিন কক ও লালফৌজের সৈন্তদের 

কাছেও অসহনীয় হয়ে উঠবে । যুংসিম ও নিংকাং কাউন্টিতে এমন একটা সম 
গেছে, যখন রানার চনও জোটানো যায়নি । আর অন্ত জিনিসের কথা দুরে 
থাক, বস্ত্র ও ওযুধপত্রের সরবরাহও একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । চুন আবার 
পাওয়৷ যাচ্ছে, যদিও দাম এখনও অত্যন্ত বেশি । বস্ত্র ও ওযুধ এখনও পাওয়। 

যাচ্ছে না। কাঠ, চা ও তেল-_যেগুলো প্রচুর পরিমাণে নিংকাং, পশ্চিম 
বুংসিন ও উত্তর সুইচুয়ানে উৎপন্ন হয় (সবই বর্তমানে আমাদের এলাকাধীন ) 

--তা হাইরে পাঠানো যাচ্ছে না ।৯৯ 

ভুমি-বণ্টনের মাপকাঠি । ভূমি ব্টনের জন্ত একটি শহরতলীকে একক 

হিসেবে ধর! হয়। পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে েখানে চাষের জমি কম আছে-_ 

যেমন বুংসিনের পিয়াওাকয়াং জেলায়, সেখানে কখনও কখনও তিন বা চারে 

শহরতলীকে একক হিসেবে ধর! হয়েছে । কিন্তু এজাতীয় ঘটন। খুবই কম। 

নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, তরুণ__সমত্ত অধিবাসীই সমান ভাগ পায়। কেন্দ্রীয় কমিটির 
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পরিকল্পনানুষায়ী বর্তমানে একট! পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এঁ পরিকল্পশাতে 

শ্রমশক্িকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়েছে । ষে শ্রমশক্তি দেয় না সে ষে 

পরিমাণ জমি পায় তার থেকে দ্বিগুণ জমি পায় সে যে শ্রমশক্তি দেয় ।২০ 

মালিক-কৃষকদের স্থবিধে দেওয়ার প্রশ্ন । এই প্রশ্রটির পর্যালোচনা 
এখনও পর্যস্ত বিস্তাব্রিতভাবে কর। হয়নি । মালিক-কষকদের মধ্যে ধনী চাষীর! 

অনুরোধ করেছে উৎ্পাদন-ক্ষমতাকে মাপকাঠি হিসাবে ধরার জন্ত, অর্থাৎ 

যাদের লোকবল ও মূলধন ( যথা, চাষের উপকরণ) বেশি আছে তাদের বেশি 

জমি দেওয়া! উচিত । তাদের মতে, সমহান্র বণ্টন অথব! শ্রমশক্তি অগ্যযায়ী 

বণ্টন তাহাদের পক্ষে স্থবিধাজনক নয়। তারা আকারে-ইঙ্ষিতে এটাও 

জানিয়েছে যে, তারা আরও বেশি উদ্ভোগ নিয়ে রাজী আছে, এবং তাদের 

মূলধন বিনিয়োগের সঙ্গে তাদের এই উদ্যোগ যুক্ত করলে তার৷ আরও বেশি 

ফসল ফলাতে পারবে । আর সবাইকে থে হারে জমি দেওয়া হচ্ছে তাদেরও 

তাই দেওয়া হবে, তাদের বিশেষ উদ্ভোগ ও বাড়তি মূলধনকে ( অব্যবহৃত 

ফেলে রেখে ) অবহেল! করা হবে-_-এটা তার! পছন্দ করছে না। এখনও 

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ভূমি-বণ্টন পদ্ধতি অন্থসরণ করেই এখানে 
কাজ চলছে। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তুত পর্যালোচনা! করা 

প্রয়োজন । এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌছাবার পর একট! রিপোর্ট পেশ করা 
হবে। 

ভূমি-কর। নিংকাঙে করের হার হচ্ছে ফসলের শতকরা ২* ভাগ, অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট হারের চেয়ে শতকর! ৫ ভাগ বেশি। কর 

সংগ্রহের কাজ এখনও চলছে, তাই এখনও কোন পরিবর্তন করা উচিত হবে 

না, তবে আগামী বছরে করের হার কমানে। হবে । আমাদের শাসনাধীন 

স্থইচুয়ান লিংসিয়েন ও যুংসিনে এমন কতকগুলো পাহাড়ী অঞ্চল আছে, 

যেখানে কৃষকরা এতোই দাবিদ্য-পীড়িত ষে তাদের ওপর কোনরকম কর 
বসানো উচিত হবে না। আমাদের সরকার ও লালরক্ষীদের ব্যয় নির্বাহের 

জন্য শ্বেত এলাকার স্থানীয় অত্যাচারীদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ওপরই 
আমাদের নির্ভর করতে হবে। লালফৌজের রসদ জোগাঁনোর ব্যাপারে 
চালটা এখনকার মতো আপছে নিংকাঙের ভূমি-কর থেকে, আর নগদ টাকার 
সবটাই সংগৃহীত হচ্ছে স্থানীয় অত্যাচারীদের বাজেয়াপ্ত ধনসম্পত্তি থেকে । 

অক্টোবর মাসে শ্ুইচুয়ানে গেরিলা অভিষানের সময়ে আমরা দশ হাজার 
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যুয়ানের কিছু বেশি সংগ্রহ করেছিলাম | তা দিয়ে আমাদের কিছুদিন চলবে । 

সেটা ব্যয় হয়ে গেলে কি করা যাবে, তা পরে ঠিক করতে হবে । 

রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন 

কউন্টি, জেল৷ ও. শহরতলী স্তরে সব জাস্ুগাতেই জনগণের রাজনৈতিক 
ক্ষমত৷ প্রতিঠিত হয়েছে, কিন্ত আপলে তা হয়েছে নামেই । অনেক জায়গাতেই 

শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের কোন পরিষদ নেই। শহরতলী অঞ্চলের জেলার, 

এমনকি কাউন্টি সরকারগুলির কার্যকরী কমিটিগুলি পর্যন্ত কোন-না-কোঁন 

জনসভা! থেকে নিবাচিত হয়েছে কিন্ত মুহূর্তের মধ্যে অহৃত জনসমাবেশে বিভিন্ন 

প্রশ্ন আলোচিত হতে পারে না, জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও 

ত1 খুবই কার্ধকরী সাহায্য করতে পারে না । সৰচেয়ে বড় কথা, এই ধরনের 

জনসভাগুলোকে বুদ্ধিজীবীর বা আত্মন্বাথসন্ধানী ব্যক্তিরা অতি অহজেই 

নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্তে ব্যবহার করতে পারে । কোন কোন জায়গায় 

পরিষদ আছে, কিন্তু তাকে কারধকরী কমিটি নিাচনের প্রয়োজনে একটি 

অস্থায়ী সংস্থা মাত্র বলে মনে কর হয়। একবার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরই সব 

কর্তৃত্ব এ কমিটি একচেটিয়াভাবে দথল করে নেয়, তারপর আর পরিষদের 

কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না । তাই বলে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের পরিষদ 

যে একেবারেই নেই তা নয়, 1কন্ত তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য । এই নতুন 

রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রঙ্ার ও শিক্ষার অভাবই তার কারণ । ইচ্ছামতো 

নিদেশ চালানোর সামস্ততান্ত্রিক বদ অভ্যাসটি মানুষের মনে, এমনকি সাধারণ 

পা্টি-সভ্যদের মনেও এমন দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে, এক মুহূর্তে তা দূর করা যাবে 

না। যখনই কোন সমস্তা দেখ। দেয়, তখনই তারা এই সোজা পথটি বেছে নেয়, 

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের ঝামেল৷ তাঁর! একেবারেই পছন্দ করে না। যখন 

বপ্রবী সংগ্রামে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাব কার্ধকারিত। সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে 

ওঠে, জনগণ যখন বুঝতে পারে যে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকত/ তাদের নিজেদের 

শক্তিগুলিকে সংহত করার সবশ্রেষ্ট উপায় এবং তাদের সংগ্রামের পক্ষে খুবই 
সহায়ক, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ব্যবহার গণ-সংগঠনগুলিতে ব্যাপক ও 

কার্ধকরীভাবে তখনই কেবল সম্ভব হয়। সর্বস্তরের পরিষগুলির জন্য ( কেন্দ্রীয় 

কমিটির থসড়াকে ভিত্তি করে ) আমর! একট] বিস্তারিত নিয়ম-বিধি ব্রচন। 

করছি, এবং এর সাহায্যে আমর! ধীবে ধীরে আগের ক্রটিগুলি শুধরে নিতে 
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পারি । বর্তমানে লালফৌজের সব স্তরেই সৈনিক প্রতিনিধিদের সম্মেলন- 

গুশিকে স্থায়ী ভিভ্ভিতে প্রতিষ্ঠিত কর হচ্ছে, যাঁতে সৈনিকদের শুধু কমিটিই 

থাকবে এবং কোন সন্মেলন না থাকার ক্রটিটি শোধরানো যায় । 

বর্তমানে জনসাধারণ 'শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সরকার' বলতে সাধারণতঃ 

কার্ধকরী কমিটিকেই বোঝেন, কারণ এখনও তারা! পরিষদের ক্ষমত। সম্বন্ধে 

ওয়াকিবহাল নন এবং তারা! মনে করেন একমাত্র কার্করী কমিটিই প্রকৃত 

ক্ষমতার অধিকারী । কোন পরিষদ না থাকায় কার্যকরী কমিটি প্রায় সময়েই 

ভন্গণের মতামত উপেক্ষ! করে কাজ চাঁলায়। ভূমি বাজেয়াপ্ড করার ও পুন- 

বণ্টনের কাজে দোছুল্যমানতা ও আপোষের মনোভাব, অর্থেব্র অপচয় বা তহবিল 

তছরুপ, শ্বেহ-বাহিনীর সম্মুখীন হলেই পশ্চাদপসরণ কিংবা! তাঁদের বিরুদ্ধে 

ভগ্নোছ্ামে যুদ্ধে নামা ইত্যাদি দৃষ্টাস্ত সব জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। 
তাঁছ:ড়া, কমিটির পূর্ণ অধিবেশন খুব কমই অন্ষ্ঠিত হয়ে থাকে । সবকিছু 

সন্বন্ধেই সিদ্ধান্ত নেয়, বা যা কিছু এ কমিটির স্থায়ী কমিটি । জেল! 

ও শহরতলীর সরকারগুলিতে আবার স্তায়শ কমিটির অধিবেশনও বসে 

কখনো-সথনো । আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ পরিচালনা করে গুধুমাত্র 

সেই চারজন ব্ক্তি যারা অফিসে বসে--যেমন, সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ 

'ও লাল্রক্ষী (অথবা অভ্াথানকাঁরী ) বাহিনীর নায়ক । স্থতরীং, সরকাবের 

কাজকর্মেও গণতান্ত্রিক কেন্ছিকতার কর্মধার। বিশেষ কার্ধকারী হয়ে ওঠেনি । 

প্রথম দিকে ছোট জমিদার ও ধনী কৃষকের; সরকারী কমিটিগুলিতে,বিশেষ 

করে শহরতলী অঞ্চলের কমিটিগুলির মধ্যে ঢকবার জন্য খেয়োখেয়ি শুর করে 

দিত । লাল ফিতে লাগিয়ে ও উৎসাহের ভান করেনান।ফন্দিতে তারা সরকারী 

কমিটিগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ত, সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ নিজের! করায়ত্ত করে 

নিত, এবং দরিদ্র কৃষক সদন্যর্দের কামটির 'অকিঞ্চিৎকর ভূমিকায় বসিয়ে দিত। 

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের মুখোস খুলে দিতে পারলে এবং গরীব কৃষকরা 

দত অবলম্বন করলেই কেবল তাদের দূর করে দেওয়া সম্ভব হবে। ব্যাপক- 

ভাবে না হলেও এই ধরনের অবস্থা বেশ কিছু জায়গায় বিরাজ করছে। 

জনগণের মধ্যে পার্টির বিরাট কতৃত্ব ও মর্যাদা আছে, তুলনামূলকভাবে 

সরকারের কর্তৃত্ব ও মধাদ। অনেক কম। কারণ, কাজের সুবিধার জন্ত 

সরকারী সংস্থাগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে পাটি অনেক বিষয় সোজাগুজি নিজেই 

পরিচালনা করে। এ ধরনের অনেক উদাহরণ আছে। অনেক জায়গায় 
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সরকারী সংগঠনগুলিতে নেতৃস্থানীয় পার্টি-সভ্যদের কোন গ্র্পই নেই, বাকী- 

গুলিতে গ্রুপ থাকলেও সেগুলি ঠিকমতো কাজ করে না। এখন থেকে 

সরকারকে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ পার্টিকে অবশ্তহ চালিয়ে যেতে হবে। 

একমাত্র প্রচারের কাজ ছাড়া, যে সব কর্মনীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাটি 

স্পপারিশ করে, সেগুলোকে সরকারী সংগঠনগুলির মধ্যে দিয়েই কাজে পরিণত 

করতে হবে। সরাসরি সরকারকে নির্দেশ দেবার যে তুল পদ্ধতি কুওমিনতারা! 

অচ্ুচসরণ করে, সেটা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে । 

শার্টি-সংগঠনের প্রশ্ম 

স্থবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । একথা! বলা যেতে পারে যে, একুশে 
মে'র ঘটনার কাছাকাছি সময়ে সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির পার্টি-সংগঠন- 

গুলির কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল স্থবিধাবাদীদের ভাতে । প্রতিবিপ্রব যখন শুরু 

হল, তখন কোন দৃঢ় সংগ্রামই প্রায় সংগঠিত হয়নি । গত বছরের অক্টোবর 

মাসে লালফৌজ (শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্রবী ফৌজের প্রথম বাহিনীর প্রথম 
ডিভিশনের প্রথম রেজিমেন্ট ) যখন সীমাস্ত এলাকার কাউন্টিগুলিতে এসে 
পেছাল, তখন সামান্য সংখ্যক আগে থেকে লুকিয়ে থাকা পার্টি-সদস্তই "ধু 

বেচে ছিলেন, পার্টি-সংগঠনগুলিকে শন্ররা একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল । 

গত নভেগ্বর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যস্ত সনয়ে পাঁটিকে পুনঃসংগঠিত করা 

হয় এবং মে মাসের পরবর্তীকালে বিপুলভাবে পার্টির সম্প্রসারণ ঘটে । কিন্তু 

তবুও বিগত বারো মাস ধরে স্থবিধাবাদের প্রকাশ ব্যাপকভাবেই ধরা পড়েছে। 

শত্রু এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম চালাবার মনোবলহীন কিছু কিছু সদস্য 
দূরবতী পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে গা ঢাক দিয়েছিল এবং তাঁদের এই কাকে 
তার! অভিহিত করেছিল "শক্রর জন্তু শু পেতে অপেক্ষা করা” বলে । অন্তান্ঠ 

সদস্যর! সক্রিয় থাকলেও পা বাড়িয়েছিল অন্ধ অভ্যুর্থানের পথে । এ ছুটিই 

পেটি-বুর্জোয়' মতাদর্শের প্রকাশ । দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম ও আস্তঃপার্টি 

শিক্ষার মধ্যে পোড় খাবার পর এ ধরনের ঘটনা! কমে এসেছে । গত বছর লাল 

ফৌজের মধ্যেও এই পে্টি-বুর্জোয়া মতাদর্শ বিদ্যমান ছিল। শক্র এগিয়ে আসার 
সঙ্গে সঙ্গে হয় বেপরোয়া যুদ্ধ, না হয় সবাই মিলে পালানোর প্রস্তাব উত্থাপিত 

হতো । কোন্ ধরনের সামরিক কাজ পরিচালিত হবে, এই বিষয় নিয়ে 
আলোচনার সময় প্রায়ই একই লোক এই ছ'ধরনের ধারণাই প্রকাশ করে, 
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বসত। স্থদীর্ঘ অস্তঃপর্টি সংগ্রাম ও বাস্তব ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণের 

মধ্য দিয়ে, যেমন বেপরোয়! বৃদ্ধের ফলে ক্ষয়ক্ষতি এবং সবাই মিলে দ্রুত 

পলায়নের সময়ের বিপর্যয়সমূহের মধ্য দিয়ে, এই সুবিধাবাদী মতাদর্শকে ধীরে 

ধীরে শুধরে নেওয়া গেছে। 

স্থানিক মনোভাব । সীমাস্ত এলাকার অর্থনীতি রুষিভিত্তিক । কোন 

কোন জায়গা এখনও হাত-মুষলের যুশেই রয়ে গেছে পোহাড়ী অঞ্চলে সাধারণতঃ 

ধান ভানার জন্য এখনও কাঠেব মুষলই ব্যবহাত হয়ে থাকে এবং সমতলভূম্তে 

ব্যবজত হয় পাথরের মুষল)। সব জায়গারই সাধাভিক সংগঠনের একক হচ্ছে 
গোষ্ঠী, একই পারিবারিক পদবী নিয়ে তা গড়ে উঠেছে গ্রামের পার্টি-সংগঠন- 
গুলিতে প্রায়ই দেখ ধায় যে, পার্টি-শা খাঁর সভ। কার্ধতঃ একটি গোষ্ঠী সভায় 

পর্যবসিত হয়ে দাড়াচ্ছে কারণ পার্টি-শাখার সদশ্যদের সবারই পদবী এক এবং 

তারা থাকেও খুবই ঘনিষ্ঠভাবে । এই ধরণের অবস্থায় একটি “জঙ্গী বলশেভিক 

পার্টি” তৈরী করা রীতিমতো কঠিন কাজ । এর অনেকেই বোঝেন না যে, 
কমিষ্উনিস্টরা এক জাতির সঙ্গে অন্ত জাতির বা এক প্রদেশের সঙ্গে অন্ত 

প্রদেশের মধ্যে কোন গভীর বিভেদের রেখা টানে না, কিংব1 ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টি, 
জেলা বা শহরাঁঞ্চলের মধ্যে গভীর বিভেদ রেখা টানা উচিত নয়। কাউন্টি- 
গুলির পরম্পরের সম্পর্কের মধ্যে, এমনকি একই কাউন্টির বিভিন্ন জেলা ও 

শহরগুলির পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যেও প্রচণ্ড স্থানিক মনোভাব রয়ে গেছে। 

এই স্থানিক মনোভাব দূর করার ব্যাপারে যুক্তির প্রয়োগ খুবই সীমিত ফল 

দিতে পারে । বরং এব্যাপারে অনেক বেশি ফল দিয়েছে শ্বেত-নিপীড়ন, যা 

একেবারেই স্থ(নিক ব্যাপার নয় । যেমন, ছুটি প্রদেশের যখন প্রতিবিপ্রবী 

“ষৃক্ত অবদমন” অভিযানের সময় মানুষ সংগ্রামের মধ্যে একে মস্তের সঙ্গে একই 

স্বথ-দুঃথ বরণ করে নিতে বাধ্য হয়, এবং তার ফলে তাদের স্থানিক মনোভাব 

ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে থাকে । এই ধরণের বহু শিক্ষার মধ্য দিয়ে স্থানিক 

যনোভব কমে আসছে। 

স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারিদের প্রন্ন । সীঘাস্ত 
এলাকার কাউন্টিগুলির আরও একটি বিচিত্র বৈশিষ্টা হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসী ও 

বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যেকার বিভেদ | স্থানীয় অধিবাসী এবং যাদের 

পূর্বপুরুষরা কয়েক শ' বছর আগে উত্তরদিক থেকে এখানে এসেছিল, সেই 

বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যে একটা বাপক বিভেদ 'অনেকপদন ধরেই চলে 
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আসছে । এদের এই বংশান্ ক্রমিক বেষারেষি খুবই গভীর এবং পায়শ;ই 

প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার বিস্ফরণ ঘটে । সংখ্যায় কয়েক নিযুত এই- 
সব বহিরাগত বসবাসকারীরা ফুকিয়েন-কোয়াংভূং সীমান্ত থেকে ভনান- 
কিয়াংসী সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ হুপে পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট অঞ্চলে বাস করে । 

পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী এই সব বহিরাগতর! সমতলভূমির স্থানীয় 

অধিবাসীদের দ্বার সব সময়েই নিপীড়িত হয়েছে, এবং তারা কোনদিনই কোন 

রকম রাজনৈতিক অধিকার পায়নি । এহ ভেবে গত ছু' বছরের জাতীয় বিপ্লবকে 

তারা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে যে, এবার তাদের মাথা তুলে দাড়াবাত্র দিন 

এসেছে । কিন্তু হ:ঃখের কথা এই যে, বিপ্রব বার্থ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় 

অধিৰাসীদের দ্বারা তাদেরকে এখনও আগের মতোই নিপীড়িত হতে হচ্ছে। 

আমাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে নিংকা1ং, স্থইচুয়ান, লিংসীয়েন ও সালিং-এ 

স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারীদের মধ্যেকার এই সমস্তাটি বিরাঞ 

করছে । নিংকাঙেই এই সমস্ত। সবচেয়ে বেশি গুরুতর । কমিউনিস্ট পার্টির 

নেতৃত্বে নিংকাডের স্থানীয় বিপ্রবীরা' বহিরাগত বসবাঁসকারীদের সঙ্গে এ্রক্যবদ্ধ 

হয়ে স্থানীয় জমিদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করে এবং ১৯২৬-২৭ 

সালে সমস্ত কাউন্টির ওপর অধিক।র প্রতিষ্ঠিত করে । গত বছর ভন মাসেচু 
পেই-তের অধীনস্থ কিয়াংসী সরকার বিপ্রবের বিরুদ্ধে চলে বায়। সেপ্টেম্বর 

মাসে নিংকাঙের বিরুদ্ধে যে “দমন, অভিযান শুরু ভয, হাতে জমিদাররা চু 

পেই-তের সেনাবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে এবং আবার স্থানীয় 

অধিবাসী ও বহিরাগত বসবাসকারীদের বরোধটিকে জাগিয়ে তোলে । তত্র 

দিক থেকে স্থানীয় অধিবালী ও বহিরাগতদের মধ্যেক!র এই বিভেদ শোষিত 

শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া উচিত নয়, কমিউনিস্ট পাটির মণ্যে 

তো কখনই নয় । তবু তাই ঘটেছে এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাস ভিষেবে এট। থেকেই 

যাচ্ছে । একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক | সীমান্ত এলাকায় পর:জয়ের পর স্কানীষ 

জামদাররা প্রশিক্িয়ার সৈশ্সবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নিংকাঙে ফিরে খ্রাসেই এই 

গুজব ছড়াতে শুরু করল যে, বহিরাগতরা স্থানীয় আধিবাশীদের খুন করতে 

আসছে । এর ফলে অধিকাংশ স্থানীয় কষক অধিবাসীরা আমাদের দল ছেড়ে 

গিয়ে সাদা ফিতে লাগুয়ে বাড়ীতে আগুন লাগাবার জন্ক এবং পাহাড়ে তল্লাসী 

চালাবার জন্ত শ্বেত-ঠৈম্ভবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল । আবার অক্টোবর 

ও নভেম্বর মাসে ল'লফৌজ যখন শ্বেত-বাহিন্ীকে উচ্ছেদে করল, তখন স্থানীয় 
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কৃষক অধিবাসীরা প্রতিক্রিয়াশীলদ্দের সঙ্গে পালিয়ে গেল এবং বহিরাগত 

রুষকর! এসে তাদের সম্পত্তি দখল করে বসল । এই অবস্থা পার্টির মধ্যেও 

প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে প্রায়ই অর্থহীন বিরোধের সষ্টি হতে থাকে । 

এ বিষয়ে আমরা যে সমাধান দিচ্ছি তা হচ্ছে এই যে, একদিকে যেসব কুষক 

দল ছেড়ে গেছে তারা যাতে জমিদারদের প্রভাব কাটিয়ে বিনা উত্কগ্ঠায় ফিরে 

আসে তার জন্য এই ঘোষণা করতে হবে যে, “যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে 

তাদের খুন করা৷ হবে না” এবং “যেসব কৃষক দল ছেড়ে গেছে তারা ফিরে 

এলেই তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে” ; আর অন্যদিকে, আমাঁদেব কাউন্টি 

এব্রকারগুলিকে দিয়ে বহিরাগত বসবাসকারী কৃষকর। যেলব সম্পত্তি দখল করেছে, 

সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্ত নির্দেশ জারী করাতে হবে। এছাড়া স্তানীয় 

ক্লুধকদের যে উপযুক্তভাঁবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এই মর্মে এক নোটিশ সরকার- 
গুলিকে দিয়ে চারদিকে টাটিয়ে দিতে হবে। পার্টির "অভ্যন্তরে এই ছুই অংশের 

সদস্যদের মধ্যে এক্য স্থনিশ্চিত করার জন্ শিক্ষা দেবাব ব্যবস্থাকে আরও 

তীত্র করে তুলতে হবে। 

আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিদের দলত্যাখী। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় 
( ভূন মাসে) পার্টি-সদস্ত সংগ্রহ কর] হয়েছিল প্রকাশ্যে ও ঢালাওভাৰে | তারই 

স্যোগে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বহ ব্যক্তি পাটির মধ্যে ঢুকে পড়ে । এবং এহভাবে 

সীমাস্ত এলাকায় পার্টির সদশ্য সংখ্য। বুদ্ধি পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি দশ হাজারেরও 

ওপরে ওঠে । শাখা ও জেল! কমিটিগুলির নেতারা অধিকাংশই নতুন সদশ্ঠ, 
তাদের জঙ্ক উপবুক্ত মাস্তরপার্টি শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবই হয়নি । শ্বেত-সন্ত্রাস 

আঘাত হানবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব আত্মপ্রতিগাকামী বাক্তির। দল ছেড়ে দেয় 

এবং আমাদের কমরেডদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্ত প্রতিবিপ্রবীদের পথ দেখিছে 

নিয়ে আসে । তার ফলে, শ্বেত এলাকায় অধিকাংশ পার্টি-সংগঠনই ভেঙে পড়ে । 

সেপ্টেম্বরের পর খুব দুটভাবে ঘরের জগ্তীল সাফ করার কাজ শুরু করে এৰং 

সভ্যপদের জন্ত কড়াকড়িভাবে শ্রেণীাগত যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে 
দেয়। যুংসিন ও নিংকাঙের সমস্ত পাটি সংগঠনকেই বাতিল করে দেওয়! 

হয় এবং পাটি-সভ্যদের নতুন তালিক। তৈরী করার কাজ শুরু করা হয়। পাটি 
সভ্যদের সংখ্যা যথেষ্ট কমে গেলেও সংগ্রামী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আগে সমস্য 

পার্টি-সংগঠনই ছিল প্রকাশ্য | কিন্ত সেপ্টেম্বরের পর থেকে গোপন পার্টি-সংগঠন 
তৈরী কর! হল, ষাতে প্রতিক্রিয়াশীলেরা ফিরে এলেও কাজ চালিয়ে যাবার কন্য 
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পার্টিকে প্রস্তত রাখা যায়। সেই সঙ্গে আমরা শ্বেত এলাকার ভেতরে ঢুকে 

শত্রু শিবিরের মধ্যে কাজ চালাবার জন্ত সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছি । কিন্তু 

নিকটবর্তী শহরগুলিতে এখনও পর্ধস্ত পার্টি-সংগঠনের কোন ভিত স্তাপন করা 

যাঁয়নি। কারণ, প্রথমতঃ, শহরগুলিতে শত্রু বেশি শক্তিশালী ; দ্বিতীয়তঃ, 

আমাদের সৈম্ভরা শহরগুলি অধিকার করে থাকার ফলে বৃর্জোয়াদের স্বার্থের 

ওপর খুব বেশি আঘাত করেছিল, এবং তার ফলে, পার্টি-সভ্যদের পক্ষে এখন 

সেখানে পা রাখাই কঠিন সমস্ত! হয়ে ঈাড়িয়েছে। এখন আমর! এই সমস্ত 
ক্রটি-বিচ্যুতি শুধরে নিচ্ছি এবং শহরগুলিতে পাটি-সংগঠন তৈরী করার জন্য 

নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাঁচ্ছি। এখনও বিশেষ ফললাভ করতে পারা যায়নি । 
পার্টির পরিচালক সংস্থাসমূহ । পার্ট-শাখার কার্ধকরী কমিটির 

নতুন নামকরণ হয়েছে শাখা-কমিটি । শাখা-কমিটির ওপরে "মাছে জেলা 
কমিটি এবং তার ওপর কাউন্টি কমিটি । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জেলা ও 

কাউন্টির মাঝখানে একটি বিশেষ জেলা কমিটি তৈরী করা হয়েছে, যেখন 

ঘুৎসিনে পেসিয়াং বিশেষ জেলা কমিটি এবং দক্ষিণ-পূর্ব বিশেষ জেলা কমিটি । 

সীমান্ত এলাকায় নিংকাং, যুংসিন, লিয়েনহুয়া, স্ুইচুয়ান ও লিংসিয়েনে মোট 

পচটি কাউন্টি কমিটি আছে । চালিং-এও একটা কাউন্টি কমিটি ছিল, কিন্তু 
সেখানে কাজের ভিত্তি প্রতিষ্টিত হয়নি বলে গত শীতকালে এবং এবারের 

বসস্তকালে সংগঠিত অধিকাংশ পার্টি-সংগঠনগুলিই শ্বেত গ্রতিক্রিয়াণীলর। 
ধ্বংস কৰে দিয়েছে । ফলে গত ছ*মাসে শুধুমাত্র নিংকাং ও যুতখসিনের 

নিকটবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতেই ক্লাজ করা গেছে । সেই কারণে চালিং 

কমিটিকে বিশেষ জেল! কমিটিতে পরিণত কর] হয়েছে । যুৎসিন ও 'মানজেন-এ 

কমরেডদের পাঠানো হয়েছিল। সেখানে যেতে হয় চাঁলিং-এর মধা দিয়ে। 

কিন্ক তারা কিছুই করতে না পেরে ফিরে এসেছে । জানয়ারশ মাসে স্ুইচুয়ানে 
ওয়ানান কমিটির সঙ্গে আমাদের যুক্ত সভা হবার পর গত ছ'মাস ধরে শ্বেত 

প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের সঙ্গে আমাদের সমন্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে 

দিয়েছে । সেপ্টে লালফৌজ যখন এক গেরিলা অভিযানে ওয়ানাদনে গেল, 

একমাত্র তখনই আবার আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম 

হই। ওয়ানান থেকে যে আশীজন বিপ্লবী কষক আমাদের বাহিনীর লোকদের 

সঙ্গে চিংকাং পাহাড়ে চলে এসেছিল, তারা ওয়ানান লালরক্ষী বাহিনী হিসেবে 

সংগঠিত হয়েছে । আনফুতে কোন পাটি-সংগঠন নেই । যুংসিন সীমান্তে 
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অবস্থিত কীয়ানের কাটন্টি কমিটি আমাদের সঙ্গে মাত্র দু'বার যোগাযোগ 

স্বাপন করেছিল, আমাদের আর কোনরকম সাহায্য করেনি- ব্যাপারটি কিন্ত 

খুবই অদ্ভুত। কুয়েইতুং কাউন্টির শাতিয়েন অঞ্চলে মার্চ এবং আগস্ট মাসে 
দু'বার ভূমি-ব্টন করা হয়েছিল। সেখানে পাটি সংগঠনসমুহ গড়ে তোলা 

হয়েছে দক্ষিণ হুনান বিশেষ কমিটির পরিচংলনাধীনে | এর কেন্দ্র লুংসীর 

অন্তর্গত সিহারতুং-এ অবস্থিত। এই কাউন্টি কমিটিগুলির ওপরে রয়েছে 
হনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার বিশেষ কমিটি । ২*শে মে নিংকাঙের 

মাওপিং-এ সীমান্ত এলাকার প্রথম পাটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী কংগ্রেস 

গ্রথম বিশেষ কমিটির সদস্য হিসেবে তেইশজনকে নির্বাচিত করে । কমিটির 

সম্পাদক নির্বাচিত হন মাও সে-তৃঙ । জুলাই মাসে নান প্রাদেশিক কমিটি 

ইয়াং কাই-মিংকে পাঠান, এবং তিনি অন্তায়ী কার্ধকরী-সম্পাদক হিসেবে কাজ 

করতে থাঁকেন। সেপ্ম্বরে ইয়াং অস্থস্থ হশে পড়লে তার জায়গায় আসেন 

তান্ চেন-লিন। আগস্ট মাসে লালফৌজের প্রধান বাহিনী দক্ষিণ হছনানে 

চলে যাবার পর শ্বেত প্রতিপ্রিয়াশীলদের বাহিনী সীমান্ত এলাকার ওপর দারুণ 

চাপ সৃষ্টি করে । আমরা তথন যুংসীনে একটি জরুরী সভায় মিলিত ₹ই। 

অক্টোবর মাসে লালফৌজ নিংকাডে ফিরে এলে মাওপিং-এ সীমাস্ত এলাকার 

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অন্ুঠঠিত হয় । ১৪ই অক্টোবর থেকে তিন দিনের অধি- 

বেশন “রাজনৈতিক সমস্যাবলী এবং সীমান্ত এলাকার পা্টি-সংগঠনের কর্তব্য 

শীর্ষক প্রস্তাবসহ কতকগুলি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। কংগ্রেস নিম্ন- 

লিখিত উন্িশজনকে দ্বিতীয় বিশেষ কমিটির সদশ্য হিসেবে নিবাচিত করে-__ 

তান্ চেন-লিন্, চু তে, চেন ঈ, লুং চাও-চিং, চু চ্যাং-চিয়ে, লিউ তিয়েন-চিয়েন 

যুয়ান পান-চু, তাঁন জু-স্থং, তান পিং, লী চুয়ে-ফেইঃ স্ুং ঈ-যুয়ে, যুয়ান ওয়েন- 

সাই, ওয়াং সৌ-্রং, চেন্ চেং-জেন, মাও স-তুউ, ওষান্ সী-সীয়েন, ওয়াং সে, 

ইয়াং কাই-মিং এবং হো তিং-ইং। তান চেন-লিনকে (একজন শ্রমিক ) 
সম্পাদক এবং চেন চেংজেনকে ( একজন বুদ্ধিজীবী ) সহ সম্পাদক করে পাচ- 

জনের একটি ষ্ট্যাপ্তিং কমিটি গঠন করা হয় । ১৪ই নভেম্বরে লালফোৌজের চতুর্থ 
বাহিনীর ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস অনষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস থেকে তেইশজনের একটি 
সেনাবাহিনীর কমিটি নির্বাচিত হয়। তাঁদের মধ্যে পাচজনকে নিয়ে একটি 

্ট্যাপ্ডিং কমিটি গঠন করা হয় এবং চু তে তার সম্পাদক হুন। সীমান্ত এলাকার 
বিশেষ কমিটি এবং সেনাবাহিনীর কমিটি দুটোই ফ্রণ্ট-কমিটির অধীনে থাকে। 
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৬ই নভেম্বর ফ্রণ্ট-কমিটিকে পুনর্গঠিত করা হয়। নিয়লিখিত পাচক্তন সদন্তয কেন্দ্রীয় 

কমিটি কর্তৃক মনোনীত হন £ মাও সে-তুঙ, চু তে, স্থানীয় পার্টির সদরদপ্তরের 

সম্পাদক ( তান চন-লিন ), একজন শ্রমিক কমরেড (স্থং চিয়াও-শেং ) এবং 

একজন রুষক কমরেড ( মাও কো-ওয়েন )। মাও সে তুঙ নির্বাচিত হন ফ্রণ্ট- 
কমিটি সম্পাদক | কিছুদিনের জন্য এই কমিটি একটি সম্পাদকীয় দপ্চরঃ একটি 

প্রচার বিভাগ, একটি সংগঠন বিভাগ, একটি শ্রমিক-আন্দোলনের কমিশন এবং 

একটি সামরিক বিষয়ের কমিশন তৈরী করে। স্থানীয় পাটি-সংগঠনগুলির 

দায়িত্বে থাকে ফ্রণ্ট-কমিটি । মাঝেমাঝেই ফ্রণ্ট-কমিটিকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে 

ঘুরে বেড়াতে হয, এবং সে কারণে বিশেষ কমিটিকে রাথার প্রয়োজন আছে। 

আমাদের মতে, সর্বহারাশেণীর মতাদর্শগত নেতৃত্বের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

সীমান্ত এলাকার কাউন্টিগুলির পার্টি-সংগঠসমূহ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কৃষকদের 

নিয়েই সংগঠিত হয়েছে । সবভারাশ্রেণীব মতাদর্শগত নেতৃত্ব ছ।ড়। এহ সংগঠন- 

গুলি বিপথে যাবেই । কাউন্টি শহরগুলিতে ও অন্ঠান্ত বড় বড় শহরের শ্রমিক- 

আন্দোলনের প্রতি ,আমাদের গভীর দৃষ্টি দিতে হবে, তাছাড়া সরকারী 

সংগঠনগুলিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব আরও বাঢাতে হবে। পাটির সনত্ত 

স্তরের পরিচালক সংস্তাগুপিতেও শ্রমিক ও দরিদ্র ক্ুষকদের সংখ্যার অন্রপাত 

ক্সারও বাড়াতে হবে । 

বিপ্রবের চরিতের প্রশ্ন 

আমরা কমিউনিস্ট আন্তজাতিকেগ চীন সংক্রান্ত প্রন্তাবের সপ্দে সম্পূর্ণ 

এক্যমত পোষণ করি । নিসন্দেহে চীন এখনও পর্যস্ত কুর্জোয়া-গণতাস্ত্রিক 

বিপ্রবের স্তরেই রয়েছে । চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্বব স্ুুসম্পন্থ করার কর্মী 
বলতে বোঝায়, বহিঃক্ষেত্রে সাযাজ্যবাদকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে পুর্ণ 

জাতীয় খুক্তি 'মর্জন কা, এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শহরগুলি থেকে মুনি 
শ্রেণীর শক্তি ও প্রভাব মুছে দেওয়া» গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কসমূহ 

ধ্বংস করার ভন্য কুষি বিপ্রব সম্পূর্ণ কর।, এবং যুদ্ধবাজদের সরকারকে উৎখাত 

কর1। এই ধরনের একটি গণতান্ত্রিক বিপ্রব সম্পন্ন করার পরই আমরা সমাঁজ- 

তস্ত্রে যাওয়ার সত্যিকারের বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করতে পারব । গত বছর বহু 

জায়গায় আমরা যুদ্ধ চালিয়েছি এবং এখন সমগ্র দেশেই বিপ্লবের জোয়ারে যে 
ভ"টা পড়েছে, সে সম্পর্কে আমরা খুবই সচেতন। একদিকে, গোটাকয়েক ছোট 
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ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপিত হয়েছে, আর অন্তদিকে 

সমগ্র দেশে জনগণের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু পর্যস্ত নেই-_ শ্রমিক, 

রকূষক, এমনকি, গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদেরও বাক্-স্বাধীনতা বা সভা-সমাবেশ 

করবার স্বাধীনতা নেই। আর কমিউনিস্ট পাটিতে যোগ দেওয়াটাই 

হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধ । লালফৌজ যেখানেই যাক, জনগণ 
সবজায়গাতেই উৎসাহহীন, তার! কাছে অসে না, এবং কেবল আমাদের 

প্রচারের পরেই তার! ধীরে ধীরে গিয়ে সংগ্রামে যোগ দেয় । শক্রসৈন্তের যে- 

কোন বাহিনীর মুখোমুখিই আমরা হই না কেন, তাঁদের মধ্যে অর বিদ্রোভ 

হচ্ছে না, তারা আমাদের পক্ষে চলেও আসছে ন, এবং যুদ্ধটা আমাদের 
করতেই হচ্ছে । এমনকি ২১শে মে” ঘটনার পরু শক্রদের যে বাহিনী থেকে 

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক “বিদ্রোহীদের আমরা পেয়েছিলাম, সেই ষ্ঠ বাহিনী 

সম্পর্কে একথ! প্রযোজ্য । আমাদের বিচ্ছিন্ততা আমর তীব্রভাবে অনুভব 

করছি । আমরা আশ। করছি, শিগগিরই এই অবস্থার অবসান ঘটবে । 

কেবল গণতন্ত্রের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করার মধ্যে 

দিয়েই-_যাতে শহরের পেটি-বুর্জোয়াদেরও সমাবেশ ঘটাতে হবে- আমরা 

বিপ্রবকে একট! উত্তাল জোয়ারে পরিণত করতে পারব যার ঢেউ সমগ্র দেশেই 
ছড়িয়ে পড়বে । 

এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যস্ত আমরা বেশ ভালভাবেই পেটি-বুর্জোয়াদের 

প্রতি এই নীতি প্রয়োগ করতে পেরেছিলাম । মাচ মাসে দক্ষিণ হুনানের 
বিশেষ কমিটির প্রতিনিধি .নিংকাডে এলেন। আমরা নাকি খুবই কম 

অগ্নিসংযোগ ও খুন করেছি, এবং “পেটি বুজোয়াদের সর্বহার৷ বানিয়ে তারপর 
তাদের বিপ্লবে ঠেলে নামানো'-র তথাকথিত নীতিটি কাজে পরিণত করতে 

ব্যর্থ হয়েছি, অর্থাৎ আমর] নাকি দক্ষিণে ঝুঁকে প্ড়েছি--এইসব বলে তিনি 

আমাদের তীব্র সমালোচনা করেন। ফ্রণ্ট-কমিটির নেতৃত্ব পুনগঠিত হুল এবং 

নীতিও বদনে দেওয়া হল। এপ্রিল মাসে আমাদের গেট] বাহিনী সীমান্ত 

এলাকায় এসে পৌছাবার পরও সেখানে খুৰ বেশি অগ্নিসংযোগ বা খুন করা 
হল ন। কিন্তু শহরগুলির মাঝারি ব্যবসায়ীদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নেওয়! হল এবং 

গ্রামাঞ্চলের ধনী কষক ও ছোট জমিদারদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক টাকা 

আদায়ের কাজ খুবই কঠোরভাবে চালু করা হল। দক্ষিণ হুনানের বিশেষ 

কমিটি প্রদত্ত “সমস্ত কারথানাই শ্রমিকদের” ঙ্লোগানটি চারিধারে ব্যাপকভাবে, 
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প্রচার কর। হল । পেটি-বুর্জোয়াদের ওপর আক্রমণ করার এই উগ্র বামপন্থী 

নীতিটি পেটি বুর্জোয়ার্দের অধিকাংশকেই ঠেলে দিল জমিদারদের দিকে । ফলে 

তার! সাদ! ফিতে গায়ে এটে আমাদের বিরোধিতা করতে শুরু করল । ধারে 

ধারে এই নীতি আবার পাণ্টানো হল এবং তারপর থেকে পরিস্থিতিও 

অন্থকুল হয়ে এল । বিশেষভাবে সুফল পাওয়া গেছে হুইচুয়ানে, কারণ কাউন্টি 
শহর ও অন্তান্ত গঞ্জগুলির ব্যবসায়ীরা আমাদের আর এখন অবিশ্বাসের 

চোথে দেখছে না, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ লালফৌজ সম্বন্ধে ভাল 

কথাই বলছে। সাওলিন-এর ছাটে (তিন দিন অন্তর হুপুর হাট বসে) 

এখন প্রায় কুড়ি হাজার লোক এসে জম] হচ্ছে |! এর আগে কোনদিনই হয়নি। 

এট! আমাদের নীতির সঠিকতাহ প্রমাণ করছে । জমিদারর! জনগণের ওপর 
এর আগে ছুবিষহ করের বোঝা ও জবরদক্িমূলক আদায়ের পদ্ধতি চাশিয়েছিল। 

সুইচুয়ানের শান্তিরক্ষীদল২১ হুয়ানগাও থেকে সাওলিন পর্যন্ত ৭* জী দীঘ 
পথে পাচটি পথ-কর আদায় করত, কোন কষি-পণ্যই রেহাই পেত না । এ 

রক্ষীদলকে উৎথাত করে এই পথকর আমর! বন্ধ করে দিয়েছি এবং এই 

কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা কৃষক এবং ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের সমর্থন 

লাভ করেছি । 

এ. কেন্দ্রীয় কমিটি চাইছেন আমরা, এমন একটা রাজনৈতিক কর্মসুচী তৈরী 

করি,যাতে পেটি-বুজোয়াদের শ্বার্থগুলি যথাষভাবে সংরক্ষিত হয়; এবং 

আমাদের পক্ষ থেকে আমরা প্রস্তাব করছি যে, কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিকদের স্বাথ, 

কৃষি বিপ্রব ও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নগুলিকে বিবেচনা! করে সমগ্র গণতান্ত্রিক 

বিপ্লবের জন্ঠই একটি সাধারণ দিকনিদেশ ও কর্মস্থটী প্রণয়ন করুন । 

প্রধানত: কৃষি-অর্থনীতির দেশ চীনের বিপ্লবের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য 

হচ্ছে সামরিক কাজের মধ্য দিয়ে বিপ্রবী অভ্যুখানের বিকাশ সাধন । আমর! 

প্রস্তাব করছি, কেন্দ্রীয় কমিটি যেন সামব্রিক কাজের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ 

গ্রহণ করেন । 

আমাদের স্বাধীন এলাকার স্থান নিবাচনের প্রশ্ন 

উত্তর কোয়াংতুং থেকে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ হুপে পর্যন্ত 

বিস্কৃত অঞ্চলটি সম্পূর্ণভাবে লোসিয়াও পরবতমালার মধ্যে অবস্থিত । এই পর্বত- 
মালাটি আমর! ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করেছি। এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে তুলনা! করলে 
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দেখা যায় যে, নিংকাংকে কেন্দ্র করে মধ্যবণ্ভী অংশটাই আমাদের সশস্ত্র স্বাধীন 

এলাকার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক । উত্তরাংশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা আক্র মণ 

বা প্রতিরন্ষী কোন দিক থেকেই আমাদের পক্ষে বিশেষ উপাধাগী নয়, এবং এই 

অংশটা শক্রর প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলির খুবই কাছাকাছি ভ্রুতগতিতে 
চ্যাংসা বা উহান দখল করে নেওয়ার পরিকল্পন! ছাড়া লিউইয়াং, লিলিং, 

পিংসিয়াং এবং টুংকুতে কোন বড় বাহিনী [মান্তায়েন করা খুবই বিপজ্জনক 

হবে। দক্ষিণ অশেংর ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা উত্তরাংশের চেয়ে নি:সনেহে ভাল, 

কিন্ত সেখানে আমাদের গণভিত্তি মাঝের অংশের মতে। অত দৃঢ় নয়। ত! 

ছাঁড়। মাঝের অংশ থেকে আমরা হুমান ও কিয়াৎসীর ওপর যে বিরাট রাজ- 

নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারি, প্র অংশ থেকে তা সম্ভব নয়। এ 

ংশে আমাদের যে-কোন কাজের প্রভাব প্র ছুই প্রদেশের নীচের দিকের 

নদী-উপত্যকাগুলির ওপর পড়তে পারে। মাঝের অংশে নিম্নলিখিত 

স্বিধাগুলি মাছে : (১) একটি গণভিত্তি, যা আমরা এক বছরেরও বেশি 

সময় ধরবে গড়ে তুলেছি ঃ (২) পাটি-সংগঠনের উপযুক্ত ভিত্তি) (৩) এক 

বছরেরও বেশি সময় ধরে সংগঠিত এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে বেশ অভিজ্ঞ স্থানীয় 
সশস্ত্র বাহিনী-_যা একটি দুর্লভ কৃতিত্ব । লাঁলফৌজের চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে এই 
স্বানীয় বাহিনী মিলিত হলে তাকে ধ্বংস করা যে-কোন শক্রবাহিনীর পক্ষেই 

অসম্ভব হয়ে ধ্াড়াবে ; (৪) চমত্কার সামরিক ঘাটি চিংকাং পাহাড় এবং সমস্ত 

কাউন্টিতেই আমাদের স্থানীয় সশন্ত্র বাহিনীর চমৎকার ঘাটি ; এবং (৫) এহ 

স্থান থেকে ছটি প্রদেশের ওপরে এবং তাদের নিয়াংশের নদী-উপত্যকাগুলির 

ওপরে প্রভাব বিস্তার কর] যায়, দক্ষিণ ছুনান বা দক্ষিণ কিয়াংসীর তুলনায় যার 

রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি । তার! ষে প্রভাব বিস্তার করতে পাৰে, 
তা শুধু সেই প্রদেশের মধ্যেই অথবা বড়জোর সেই প্রদেশের পশ্চাদ্ভূমিতে 
এৰং নদী-উপত্যকাগুলির ওপরের দিকের অংশেই সীমিতি। আর মধ্যবর্তী 
অংশের অস্থবিধা হল 'এই যে, দীর্ঘদিন ধরে শ্বাধীন এলাক। হিসাবে থাকার 

ফলে এই অংশ বার বার শক্রদের বিরাট বিব্রাউ “অবরোধ ও অবদমনের' 
সম্মুখীন হয়েছে, এবং তার ফলে এই অংশের অর্থ নৈতিক সমস্যাবলী, বিশেষতঃ 

নগদ টার অভাব অত্যন্ত 'অস্ুবিধেজনক | 

এখানকার কাজের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বল! যায় ষে, জুন ও জুলাই মাসের 

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হুনান প্রাদেশিক কমিটি তিনটি পৃথক পরিকল্পনার কথ৷ 
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জানিয়েছেন । প্রথমে বুয়ান তে-শেং এসে লোসিয়াও পবতমালার মধ্যে অংশে 

রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করার যে পরিকল্পন। আমাদের ছিল+ তা অনুমোদন 

করলেন । তারপর তু সিউ-চিং এবং ইয়াং কাই-মিং এসে জোর দিয়ে বললেন» 
সীমান্ত এলাকাকে রক্ষা করার জন্য মাত্র হু”শে! রাইফেলধারী পৈক্ত ও লালবরক্ষী 

বাহিনীকে রেখে লালফৌজের উচিত 'বিনা দ্বিধায়” দক্ষিণ হুনানের দিকে 

এগিয়ে যাওয়া । তাদের মতে» এইটাই “সম্পূর্ণ সঠিক' নীতি । এবার তৃতীয় 
বার, প্রায় দিন দশেক পর, বুয়ান তে-শেং আবার এলেন একটি বার্তা নিযে । 

সেই বর্তায় আমাদেব্ প্রচুর সমালোচন! করা ছাড়াও বিশেষ জোর দিয়ে 

নির্দেশ দেওয়! হল-_লালফৌজ যেন পুর হনানের দিকে এক্ষুণি যাত্রা করে। 
এটিও নাকি “সম্পূর্ণ সঠিক” নীতি, এবং আমরা যেন “বিনা দ্বিধায়" এই নীতিকে 
কার্করী করি । এইসব অনমনীয় নির্দেশের ফলে আমরা উভয়-সংকটে পড়ে 

গেলাম, কারণ নিদেশ না মানার অর্থ অবাধ্যতা, অথচ নিদেশ পালন কর 

মানেই সুনিশ্চিত পরাজয় । দ্বিতীয় বার্তাটি আসার পর সেনাবাহিনীর কমিটি, 

সীমান্ত এলাকার বিশেষ কমিটি এবং পাটির মযুংসিন কাউন্টি কমিটির 
একটি যুক্ত সভা হয় এবং তারা প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশাবলী কার্ধকরী না 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কারণ তারা দক্ষিণ ছুনানে যাত্রা করা বিপজ্জনক 

বলে মনে করেছিলেন । কিন্তু তু মিউ-চিং এবং ইয়াং কাই-মিং প্রাদেশিক 

কমিটির পরিকল্পনাটিকেই আকড়ে ধরে বসে থাকেন, এবং ২৯ নং রেজিমেণ্টের 

গৃহ-প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছার স্থযোগ নিয়ে কয়েকদিন পর চেনচৌ কাউন্টি শহর 
আক্রমণ করার জন্ত লালফৌজকে দিয়ে যান। এইভাবে এর! সীমান্ত এলাকা! 

ও লালফৌজের পরাজয় ডেকে আনেন। লালফৌজ প্রায় অর্ধেক সৈন্ত 

হারায়, সীমান্ত এলাকার অসংখ্য বাড়ীঘর পুডিয়ে দেওয়া হয়ঃ এবং বভ লোককে 

খুন করা৷ হয়। একের পর এক কাউন্টি শত্রদের দখলে চলে যায় এবং সেইসব 
অঞ্চলের কিছু কাউন্টি আজ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি । হুনান, হুপে ও 

কিয়াংসী প্রদেশের জমিদার-শাসকদের মধ্যে থেয়োখেয়ি শুরু না হওয়া সত্বেও 

লালফৌজের প্রধান বাহিনীর পক্ষে পুর্ব ভনাঁনে বৃদ্ধযাত্রা করাট। নিঃসন্দেহে 

ভুল হয়েছিল । জুলাই মাসে আগ যদি দক্ষিণ হুনানের দ্দিকে না এগোতাম 
তাহলে সীমান্ত এলাকায় আগস্ট মাসের পরাজয় এড়ানে! যেত, এবং কিয়াংসী 

প্রদেশের চ্যাশুতে কুওঘিনতাঙের ষষ্ঠ বাহিনীর সঙ্গে ওয়াং চুনের কুওমিন তাঁ 
ব'হিনীর-যে যুদ্ধ চলছিল, তার ম্থযোগ নিয়ে যুংসিনের শত্রসৈন্থদের বিধ্বস্ত 
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করা যেত, কিয়া ও আনফু দখল করা যেত, আমাদের অগ্রগামী বাহিনী পিং- 

সিয়াং পৌছাতে পারত, এবং লোসিয়াও পর্বতমালার উত্তরাংশে পঞ্চম লাল- 

ফৌজ বাহিনীর সং্গ যোগাযোগ স্থাপন করাও সম্ভব হতো! । য1 ঘটে গেছে তা 
সত্বেও আমাদের সদর দগুরের পক্ষে উপযুক্ত কেন্দ্র হতো! নিংকাৎ এবং শুধুমান্ত্র 
গেরিলাবাহিনীগুলিকেই পূর্ব হুনানে পাঠানে! উচিত ছিল। জমিদারদের 
পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ তথনও শুরু হয়নি এবং শক্তিশাপী শক্রবাহিনী তখনও 

হুনান সীমান্তে পিংসিক়়াং, চালিং ও যুসীয়েন-এ অপেক্ষা করছিল । তখন 

আমরা আমাদের প্রধান বাহিনীকে উত্তরদিকে সরিয়ে নিলে শক্রদেরই সুবিধে 
করে দেওয়া হতো । কেন্দ্রীয় কমিটি দাক্ষণ ব! পুর্ব হুন'নের দিকে এগিয়ে 
যাবার প্রশ্নটিকে আমাদের বিবেচনা করতে বলেছিলেন। কিন্তু এই ছুটোই 
ছিল বিপজ্জনক পথ । পূর্ব হনান অভিযাতের প্রস্তাবটি কার্ষকরী হয়নি ঠিকই, 

কিন্তু দক্ষিণ হুনাঁন অভিযানটি ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে । এই ছুঃখজনক 
'অভিজ্ঞতা আমাদের সব সময়েই মনে রাখা উচিত । 

জমিদারশ্রেণীর শাসন-বাবস্থায় এখনও ভাঙন ধরেনি, এবং সীমান্ত 
এলাকার চারিপাশে শক্রর যেসব “দমন? বাহিনী রয়েছে, তাদের সংখ্যা দশ 

রেজিমেপ্টেরও বেশি । কিন্ত আমরা যদি নগদ টাকা সংগ্রহের উপায় খুজে 

বের করতে পারি (থাগ্চ ও বস্ত্রের সমস্যাটা এখন "মার বড় সমস্ত নয়), 

তাঁহলে সীমান্ত এলাকায় আমাদের কাক্তকর্মের ভিডির ওপর দাড়িয়ে এই শক্ত 
বাহিনীগুলির সঙ্গে, এমনকি তাদের চেয়েও বড় বাহিনীর সঙ্গে আমর! 

মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। লালফোৌজ যদি অন্ত কোথাও সরে যায়, তবে 

সঙ্গে সঙ্গে এই সীমাস্ত এলাকা বিগত আগস্ট মাসের মতোই ধ্বংসের সন্মথীন 
হবে। আমাদের লালরক্ষী বাহিনীর সবটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না ঠিকই, 
তবে আমাদের পার্টি এবং গণভিত্তির ওপর প্রচণ্ড আঘাত আসবে, এবং 

তাছাড়া, পাবতায অঞ্চলে আমাদের পা রাখবার মতো জায়গ! থাকলেও সমতল- 

ভূমিতে বিগত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মতোই আমাদের আত্মগোপন করে 
থাকতে হবে । আর লালফৌজ যদি অন্য কোথায়ও চলে না যায়, তবে যে 
ভিত্তি আমাদের আছে তারই ওপর দাড়িয়ে আশেপাশের এলাকাগুলিতে আমরা 

ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ ঘটাতে পারব, এবং আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনাও খুব 

উজ্জল হয়ে উঠবে । যদি আমর লালফৌক্তকে আরও সম্প্রসারিত করতে 
চাই, তবে তার একমাব্র পথ হচ্ছে চিংকাং পাহাড়ের কাছাকাছি যে সব 
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জায়গায় আমাদের দূঢ় গণাভন্তি আছে-_যেমন নিংকাং, যুংসিন, লিংসীয়েন 

এবং স্ুইচুয়ান মহকুমায়__সেসব জায়গায় শক্রকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে আটকিয়ে 
রাখা, এবং হুনান ও কিয়াংসী এই ছুই প্রদেশের শত্রু সৈন্দের মধ্যেকার স্বার্থের 

দ্বন্বকে কাজে লাগানো, সব দিক থেকেই তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন- 

বোধ জাগিয়ে ঝলাথা,এবং এভাবে তাদের কেন্দ্রীভূত হতে না দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা । লালফৌজকে আঘার সম্প্রসারিত করতে পারি সঠিক কৌশল 
গ্রহণ করে, জয়ের সম্ভাবন1 ছাড়া যুদ্ধে না নেমে, এবং অস্ত্র দখল করে ও শক্র 

সৈল্ত বন্দী করে । লালধখ্েজের প্রধান বাহিনীটি যদি দক্ষিণ ুনানে অভিযানে 

না যেত, তাহলে এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে সীনান্ত এলাকার জনগণের 
মধ্যে যে প্রস্তুতিমূলক কাজ হয়েছিল, তার ভিভ্ভিতে আগস্ট মাসে লালফৌজকে 
নিশ্চিতভাবেই আরও সম্প্রসারিত করা যেত। এই তুল সত্বেও লালফৌজ 
আবার শীমাস্ত এলাকায় ফিরে এসেছে । সেখানে ভূ-প্রাককৃতিক অবস্থা অন্গকৃল, 

জনগণও বন্ধুভাঝ[পশ্ন» এবং এমনকি এখনও সম্ভাবনা খুব খারাপ নয় । কেবল- 

মাত্র বুদ্ধ পারিচাপনায় দৃঢ় প্রাতজ্ঞ হলে ও সীমান্ত এলাকার মতে। বাভন্ন জায়গায় 

যুদ্ধের সাহস দেখাতে পারপেহ লালফৌজ নিজের অস্ত্রশন্ত্র বাড়াতে পারে, 

শিক্ষা দিয়ে ভাল সেন্ত তোর করতে পারে । এক বছরেরও বোঁশ সময় ধরে 

সীণান্ত এলাকায় পাল ঝাণ্ডা উড়ছে । ভুনান, হুপে, কিয়াংসী এবং প্রকৃতপক্ষে 

সমগ্র দেশেঞগহ জমিদারশ্রেণীর মধ্যে এই ঘটন। তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করেছে। 

কিন্তু সেহ সঙ্গে ধীরে ধীরে হলেও এহ ঘটন। স্থিরপ্রতিজ্ঞভাবে টাব্িপাশের 

প্রদেশগুালর শ্রামক, কৃষক ও সেনিকর্দের মনে আশা-ভারস। জাগিয়ে তুণছে 

সোনকদের কথা ভাবুন, সীমান্ত এলাকার বিরুদ্ধে “দস্থ্য-দমন”? অভিষানকে 

যুদ্ধবাজর। প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এহ বলে বিবৃতি দিচ্ছে 

যে, “একট। বছর চলে গেল, দস্য্য-দমনের প্রচেষ্টায় দশ লক্ষ ডলার খরচ হয়ে গেল” 

( লু্ি-পিং), কিংব। লালফৌজে “২০,০০০ সৈন্ত ও ৫১০০০ রাইফেল আছে; 

(ওয়াং চুন)। এইসব বিধাত ওদের টসন্ত ও ভগ্নোগ্যম ছোট অফিসারদের 

মনোযোগ আমাদের দ্রিকে অকৃঞ্ধ করছে। শক্রপক্ষ থেকে অবশ্তই আরও 

বেশি সংখ্যায় পৈম্ত দল ছেড়ে আমাদের বাহিনীতে যোগদান করবে এবং 

তারা এইভাবে লালফৌজে সৈন্ত ভতির আর একটি উত্সমূখ খুলে দেৰে। 
তাছাড় সীমান্ত এলাকায় লাল ঝাণ্ডা ৰে কখনও নামানে যায়নি, এই ঘটনাই 

দেখিয়ে দিচ্ছে কমিউনিস্ট-পাটির শক্তি কী বিরাট এবং শাসনশ্রেণীগুলি কত 
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দেউলিয়া । সমগ্র দেশব্যাগী এই ঘটনার একটা! প্রচণ্ড ব্াজনৈতিক শ্ুক্ষত্ব 

আছে । স্বুতরাং আমরা! মনে করি, এবং আগেও একথ। আমর! সব সময়েই 

মনে করেছি যে, লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্য অংশে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা 

গড়ে তোল! এবং তার সম্প্রসারণ ঘটানোট1 একট অবশ্ত প্রয়োজনীয় ও সঠিক 

কাজ। 

টাক। 
১। ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে এহ যুদ্ধ হয়েছিল। 

২। ১৯২৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই যুদ্ধ হয়েছিল। 
৩। লালফৌজে সৈনিক প্রতিনিধিদের সম্মেলন ও সৈনিকদের কমিটির 

ব্যবস্থা পরবর্তীকালে বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯৪*এ গণমুক্তিফৌজ কর্মীদের 
নেতৃত্বে সৈনিকদের সম্মেলন ও সৈনিকদের কমিটির পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে । 

৪ | কমরেড ইয়ে তিং এবং হে লুঙের অধীন এইসব সৈম্রা ১৯২৭এর 

১লা৷ আগ্স্ট নানচাং অভ্ভ্য্থান ঘটায় । কোয়াতুং প্রদেশের চাওচৌ ও 

সৌয়াতো-এর দিকে এগোবার পথে এর! পরাজিত হয় এবং কমবেড চু তে, লিন 
পিয়াও ও চেন-ঈ দ্বাব্! পরিচালিত কয়েকটি ইউনিট কিয়াংসীর মধ্য দিয়ে 

দক্ষিণ হুনানে সরে যায় গেরিলা কার্ধকলাপ চালিয়ে যাবার জন্তা। ১৯২৮এর 

এপ্রিলে তারা চিংকাং পাহাড়ে কমরেড মাও সে-তুডের বাহিনীর সঙ্গে যোগ 

দেয়। 

৫ | ১৯২৭ সালের বিপ্লবী দিনগুলিতে উচাংএ অব-্ঠত জাতীয় সরকারের 

রক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ যোদ্ধারা ছিল কমিউনিস্ট পাটির সদস্য । ১৯২৭এর 

জুলাই মাসের শেষের দিকে ওয়াং চিং-ওয়েই এবং তার সাকরেদর। বিপ্লবের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকত। করার পর নানচাং অভ্ভ্যুর্থানে যোগ দেবার জন্ক এই বাহিনী 

উচাং ছেড়ে যাবার পথে যখন শুনল যে, বিপ্লবী সৈন্তর1! ইতিমধ্যেই নানচাং 

ছেড়ে দক্ষিণে যাত্রা করেছে, তখন এই বাহিনী পিংকিয়াং ও লিউইয়াং-এর সশস্ত্র 

কষকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্ত নান] ঘুরপথে পশ্চিম কিয়াংলীর অন্তর্গত 

সিউশুইতে গিয়ে পৌছ!ল। 
৬। ১৯২৭এর বসন্তকালে হুনান প্রদেশের পিংকিয়াং ও লিউইয়াং অঞ্চলে 

বেশ শক্তিশালী একটি সণন্ত্র কৃষকবাহিনী তৈরী হয় ॥। ২১শে মে তারিখে চ্যাং- 

১৩১ 



শাতে স্থু কে-সিয়াং ক্ষমত দখলের জন্ প্রতিবিপ্রবী সামরিক অত্যর্থান ঘটিয়ে 

বিপ্রবী জনগণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। তখন গ্রতিবিপ্রবীদের ওপর প্রত্যাঘাত 

হানবার জন্ত ৩১শে মে তারিথে কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী চ্যাংশার দিকে এগিয়ে 

যায়। কিন্তু স্ববিধাবাদী চেন তু-সিউ তাদের মাঝপথে আটকে দিয়ে ফিরিয়ে 

দেয়। এরপর এই বাহিনীর একটি অংশকে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জান্ 

পুনর্গঠিত করা হয়। ১লা আগস্ট নানচাং অভ্যুত্থান ঘটার পর, এই সশঙ্ত 

কুষকেরা, কিয়াংসী প্রদেশের সিউশুই ও টুংকৃতে এবং ছনান প্রদেশের পিংকিয়াং 

ও লিউইয়াং এ উচাঁং জাতীয় সরকারের আগেকার রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে যোগ 

দেয়। তারপর তার! কিয়্াংসী প্রদেশের পিংসিয়াঙের সশন্ত্র কয়লা! খনি 

শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে শরৎকালীন ফসল অভ্য্থান ঘটায়। কমরেড মাও সে” 

তুঙের নেতৃত্বে এরা চিংকাং পাহাড়ে চলে আসে। 
৭। ১৯২৮এর শুরুতে কমরেড চু তের নেতৃত্বে দক্ষিণ হুনানে যখন বিপ্লবী 

গেরিলা যুদ্ধ চলছিল তখন ইচাং, চেন চৌ, লেইয়াং, যুংসিন ও জেলিং তালুকে 

কুষকদের সৈম্তবাহিনী সংগঠিত কর! হয়েছিল । এই অঞ্চলগুলিতে ইতিপৃবেই 

রুষক-আন্দোলন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । পরে কমরেড চু তের নেতৃত্বে 

তার! চিংকাং পাহাড়ে এসে কমরেড মাও সে-তুঙের বাহিনীতে যোগ দেয়। 

৮। ভুনান প্রদেশের চ্যাংনিং অঞ্চলে স্থইকৌসান সীসার খনির জন্য 

বিথ্যাত। ১৯২২এ সেখানকার থনি শ্রমিকরা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 

একটি ট্রেড ইউনিয়ন তৈরী করে এবং বহু বছর ধরে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে 

সংগ্রাম চালায় । ১৯২৭এর শরৎকালীন ফসল অভ্যু্থানের পর অনেক খনি 

শ্রমিক লালফৌজে যোগ দেয় । 
৯ কিয়াংসী প্রদেশে পিংসিয়াং তালুকে অবস্থিত আনিষুয়ান কয়লা 

খনিতে ১২,০০০ শ্রমিক কাজ করত, এর মালিক ছিল হান-ইয়ে-পিং লোহা ও 

ইস্পাত কোম্পানি । কমিউনিস্ট পার্টির ছুনান প্রাদেশিক কমিটি প্রেরিত 

সংগঠক কমরেডরা ১৯২১ সালে এখানে পার্টি সংগঠন ও খনি শ্রমিকদের 

ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। 

১০। ১৯২৯এ লালফৌজে পাটি-প্রতিনিধিদের নস্ভুন নামকরণ হয় 

পলিটিক্যাল কমিশার ব! রাজনৈতিক প্রতিনিধি । ১৯৩১এ কোম্পানি 

পলিটিক্যাল কমিশারদের নাম পাণ্টে পলিটিক্যাল ইন্ষ্রাক্টর বা রাজনৈতিক 

নির্দেশক রাখা হয়। 

১৩ 



১১। সেনাবাহিনীর আংশিক বায় নির্ধাহের জঙ্গ স্থানীয় অত্যাচারীদের 

খনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নীতি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবেই গ্রহণ কর! 

হয়েছিল । ঘাটি অঞ্চলের সম্প্রসারণ ও সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
কর সংগ্রহ করে সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করা হতো! এবং তার প্রয়োজনও 

ছিল। | 
১২। এই সময় থেকে সমান-সমান নগদ টাকা দেওয়ার এই রীীতিটি 

লাঁলভৌজে বহু বছর চালু ছিল। পরে পর্যাদ! অন্ষায়ী সামান্ত কিছু কমবেশি 
টাকা অফিসার ও সৈম্তদের দেওয়! হতে1। 

১৩। এখানে কমবেড মাও সে-তুঙ বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে নিদিষ্ট পরিমাণ 

গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেত্ব জোর দিচ্ছেন । কারণ, লালফেজের 
প্রথম যুগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর জোর ন1 দিলে যেসব কৃষকর! নতুন লাঁল- 
ফৌজে ভন্তি হতো, বা যেসব শ্বেত বাহিনীর বন্দী সৈম্তর! লালফৌজে যোগ 

দিত, তাদের মধ্যে বিপ্রণী উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া 

যুদ্ধবাজদের প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনীর কর্মধার (যার প্রভাব আমাদের 

মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা দিত) দূর করাও সম্ভব হতে! না। তবে সেনা- 

বাহিনীতে গণতন্ত্র সামরিক শৃঙ্খলার সীমা লঙ্ঘন নিশ্চয়ই করবে না। 

গণতন্ত্র সামরিক শৃঙ্খলাকে শক্তিশালীই করে, দুর্বল করে না। স্থতরাং, 
গ্রয়োজনীয় পরিমাণে যেমন গণতন্ত্রের প্রসার ঘটাতে হবে, তেমনি উচ্ছ,জ্খলতার 
নামান্তর অতি-গণতস্ত্রের দাবি নিশ্চিতভাবে রুখতে হবে। লালফেজের 

প্রথম যুগে একটা সময়ে এই ধরনের উচ্ছংজ্খলতা গুরুতর উদ্বেগের কারণ 
হয়েছিল । সেনাবাহিনীর মধ্যে অতি-গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কমরেড মাও সে-তৃঙের 
সংগ্রাম সম্বন্ধে জানার জন্ত এই থণগ্ডেই মুদ্রিত “পার্টির ভিতরকার তুল চিন্তাধার! 

ংশৌধন কর] সম্পর্কে রচনাটি দেখুন । 

১৪। ১৯২৬ এ উত্তরাভিযানের সময় কমরেড ইয়ে তিং একটি স্বাধীন 

রেজিমেন্ট পরিচালনা করতেন । কমিউনিস্টদের নিয়ে এর কেন্দ্রটি গড়ে 

উঠেছিল এবং এটি একটি দুধর্ষ বাহিনী হিসেবে থাতিলাভ করে। বিপ্লবী 

সেনাবাহিনী উচাং দখল করার পর এটিকে সম্প্রসারিত কৰে ২৪নং ডিভিশনে 

পরিণত করা হয়, এবং নানচাং অভ্যুত্থানের পর এই ডিভিশনটিকে আবার 
একাদশ সেনাবাহিনীতে পরিবর্তিত কর! হয়। 

১৫1 লাঁলফৌজের পরবর্তী অভিজ্ঞতা এইটাই প্রমাণ করে যে, পার্টির 
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বাইরের লোক ও পার্টি-সদস্যের আনুপাতিক হার হওয়া উচিত ২ £১। 

সাধারণভাবে এই অন্ুপাতিক হারটি লালফৌজে এবং পরবর্তী সময়ে গণ- 

মুক্তিফৌজে মেনে চল! হতো! । 
১৬। চিয়াং কাঁই-শেক এবং ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে 

প্রতিবিপ্রবী কুওমিনতাড সেনানায়কের। চ্যাংশার ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন 

ও অন্ঠান্স বিপ্রবী সংগঠনগুলির প্রাদেশিক সদর দপ্তরগুলির ওপর আক্রমণ 

চালায় এবং কমিউনিস্ট ও বিপ্রবী অ্রমিক-কৃষকদের দলে দলে গ্রেপ্তার ও হত্যা 

করে। এই ঘটন1 ওয়াং চিং-ওয়েই এর নেতৃত্বাধীন উহান্ চক্র এবং চিয়াং 

কফাই-শেকএর নেতৃত্বাধীন নানকিং চক্র--এই হই প্রতিবিপ্রবী কুওমিনতাঙ 

চক্রের গ্রকাশ্তট সহযোগিতার সুত্রপাতকেই স্চিত করেছিল । 

৯৭। ১৯২৮এ হুনান-কিয়াংসী সীমাস্ত অঞ্চলের ভূমি-সংক্রাস্ত মাইনের 
একটি ধার] হচ্ছে সমন্ত জমি বাজেয়াপ্তকরণ ও পুনর্্টন । পরে কমরেড মাও 

সে-তুঙ দেখিয়েছেন যে, কৃষ্ধি সংগ্রামে অনভিজ্ঞতার দরুণ, জমিদারদের জমির 

বদলে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত কর! ভুল হয়েছিল । ১২২৯এর এপ্প্িলে, কিয়াংসীর 

সিংকুয়ো তালুকে যে ভূমি-আইন গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে 'সমস্ত জমি 

বাজেয়াপ্তকরণ” করার ধারাটি বদলে “সমস্ত সরকারী জমি ও জমিদারের জমি, 

বাজেয়াপ্তকরণ'-এর ধারাটি অস্ততভূক্ত করু। হয়েছিল । 

১৮। গ্রামাঞ্চলে মধ্যবতী শ্রেণীর সমর্থন লাভ কর! অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ॥ 
কমরেড মাঁও সে-তুঙ তাই এই শ্রেণীর সঙ্গে অতিরিক্ত কঠোর ব্যবহারের 

ভ্রাস্তনীতি শুধরে দেন। বর্তমান প্রবন্ধটি ছাড়াও, এহ শ্রেণীর প্রতি যে নীতি 

প্রায়োগ কর! উচিত, সে সম্পর্কে কমরেড মাও সে-তুঙের মতামত লালফৌজের 
চতুর্থ বাহিনীর বষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসে পেশ কর! প্রত্তাবে ( নভেম্বর, ১৯২৮) এবং 

“বেপরোয়া গৃহদাহ ও হত্য। নিষিদ্ধ কর» 'ছোটো ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের 

স্বার্থ রক্ষা করা” শীর্ষক প্রস্তাবেও দেওয়া আছে । ১৯২৯এর জানুয়ারী মাসে 

লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর ঘোঁষণ এবং ১৯২৯এর এপ্রিল মাসে গৃহীত 
সিংকুয়ো৷ কাউন্টির ভূমি আইন ( ১৭নং টাক! ভষ্টব্য) ইত্যাদির মধ্যেও কমরেড 
মাও সে-তুঙের মতামত পাওয়া যাবে । চতুর্থ বাহিনীর উপরোক্ত ঘোষণায় 

বলা হয়েছিল : «শহরে ব্যবসায়ীরা, বার! ধীরে ধীরে কিছু সম্পত্তি তৈরি 
করেছে, যতক্ষণ কর্তৃত্ব মেনে চলবে তাদের আয়ে হাত দেওয়া হবে না।” 

১৯। বিপ্লবী যুদ্ধের প্রসার, বিপ্রবী ঘাটি অঞ্চলগুলির সন্প্রসারণ ও বিপ্রবী 
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সরকার কর্তৃক শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষার নীতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান 

পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছিল, এবং পরে অবস্থার পরিবর্তন সত্যিই 

ঘটেছিল। এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় যে, জাতীয় বুর্জোয়াদের শিল্প ও 

বাণিজ্যকে দৃউভাবে রক্ষা এবং উগ্র বামপন্থী কর্মনীতিগুলির দুঢ বিরোধিত করা 

হয়েছিল। 

২০। ভূমি বণ্টনের জন্য শ্রমশত্তি উপঘুক্ত মাপকাঠি নয়। লাল 

এলাকাগুলিতে মাথাপিছু সমানভাবে নতুন করে ভূমি বণ্টন করা হয়েছিল । 

২১। শ'ন্তি বাহিনী ছিল এক ধরনের স্থানীয় প্রতিবিপ্রবী সশস্ত্র বাহুনী। 
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পার্টির ভিতরকার ভুল চিন্তাধার। 
সংশোধন করা অল্পর্কে 

(ডিসেম্বর, ১৯২৯ ) 

লালফৌজের চতুথ বাহিনীর কমিউনিস্ট পার্টিসংগঠনে [বিভিন্ন ধরনের 

অ-সর্বহা্রাস্িলভ চিন্তাধারা বিরাজ করছে । পার্টির সঠিক লাইন অনুসরণে এটা 

খুবই বড় বাধার কৃষ্টি ক্রছে। যদি সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করা 
না হয়, তাহলে লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী তার কীধে ন্ত্ত চীনের মহান বিপ্রবী 
সংগ্রামের কর্তব্যভার অবশ্যই বহন করতে পারবে না। পার্টির মূল ইউনিউ- 
গুলির বিপুল-সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি কৃষক এবং অন্তান্ত পেটি-বুর্জোয়াৰের থেকে 
উদ্ভুত লোকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে । এখানেই নিছিত ব্য়েছে চতুর্থ বাহিনীর 
পার্টি-সংগঠনের ভিতরকার বিভিন্ন রকম ভূল চিন্তাধারার উৎস। কিন্ত, এইসৰ 

ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে পাটির নেতৃস্থানীয় সংস্থার এক্যবদ্ধ দু সংগ্রামের 
অভাব এবং পার্টি-সদশ্যদের সঠিক লাইনে শিক্ষাদানের অভাব-_এটাও এর 
অস্তিত্ব ও বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্টেম্বর মাসের 

কমরেড মাও দে-তুঙ এই প্রবন্ধটি রচন। করেছিলেন লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর নবম 

ংগ্রেসের একটি প্রস্তাব হিনাবে। চীনের গণফৌজ গড়ে তোলার প্রক্রির়!টি ছিল খুবই কষ্টসাধ্য । 

চীনের লাঁলফৌজ্জ (জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় যা অষ্টম রুট বাহিনী এবং নতুন চতুর্থ 
বাহিনী হিসেবে এবং বর্তমানে গণমুক্তিফৌজ হিসেবে পরিচিত ) সংগঠিত হয় ১৯২৭ সালের 
১লা আগস্ট নানচাং অভ্যুত্থানের সময় এবং ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তার বয়স ছ'বছর 

পেরিয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে নাঁন। ধরনের ভূল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে 

লালফৌজের পার্ট-সংগঠন বিরাট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। বর্তমান প্রস্তাবটি তারই 
সার-সংকলন। পুরোপুরি মার্কলবাদী-লেনিনবাদদী দুষ্টিভঙ্গীর ওপর ভিত্তি করে লালফৌজকে 
গড়ে তুলতে এবং পুরানে! ধরনের সেনাবাহিনীর প্রভাব নিমুল করতে এই প্রস্তাবটি বিশেষ ভাবে 

সাহায্য করে। শুধু চতুর্থ বাহিনীতেই নয়, ক্রমান্বয়ে লালফৌজ্জের অন্ঠান্ত শাখাতেও এই প্রস্তাব 

কার্ধজরী কর! হয়, এবং এভাবে সমগ্র চীন! লাঁলফৌঞ্টিই সাচ্চা একটি গণফৌজে পরিণত হয় । 
পার্টির কাজ ও রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে গত ত্রিশ বছরে চীনের সম্স্ত্র গণফৌজে প্রচণ্ড বিকাশ 
ঘটেছে, এবং বর্তমানে এ ছুটি কাজকে আলাদা মনে হলেও, এই প্রস্তাবে বিধৃত যুল লাইন এখনও 

পর্যস্ত অপরিবতিতই আছে। 

১৩৬ 



চিঠির মর্মবাণী অনুসারে এই কংগ্রেস চতুর্থ বাহিনীর পার্টি-সংগঠনের বিভিন্ন 
খরনের অ-সর্বহারাস্থলভ চিজ্তাধারার অভিব্যক্তি, তার উৎস ও সংশোধন করা 

পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছে এবং সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে নিমূলি কলার 
জন্ত কমবেডদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে । 

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ অম্পর্কে 

লালফৌজের কোন কোন কমরেডের মধ্যে নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ খুবই 
বিকাশলাঁভ করেছে । এট] নিজেকে এইভাবে প্রকাঁশ করে । 

(২) এইসব কমরেড সামরিক ব্যাপার ও রাজনীতিকে পরস্পর-বিরোধ 

বলে মনে করেন এবং সামরিক ব্যপার যে রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের 
অগ্ভাতম যন্ত্র মাত্র, এ কথ। তারা অস্বীকার করেন। এমনকি, কেউ কেউ 

আরও বলেন, “সামরিক ব্যাপারে ভাল হলে ম্বভাবতই ব্বাজনীতিতে ভাল হবে, 

সামব্রিক ব্যাপারে ভাল না হলে রাজনীতিতেও ভাল হতে পারে না ।, এইভাবে 

তারা আরও দূরে চলে গেছেন, তাদের মতে সামরিক ব্যাপার রাজনীতির উপর 

নেতৃত্ব করে। 

(২) তার মনে করেন যে, শ্বেত বাহিনীর মতো লালফৌজেরও কর্তব্য 
হচ্ছে কেবলমাত্র যুদ্ধ করা। তারা এ কথা জানেন না যে, চীনা লালফৌজ 
হচ্ছে বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য একটা সশস্ত্র বাহিনী । 

বিশেষ করে বর্তমানে, লালফৌজ যে £কবলম'ন্র যুদ্ধই করে, তা অবশ্তই 

নয়। শত্রুর সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্ক লড়াই করা ছাড়াও 

জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানো, জনসাধাব্রণকে সংগঠিত করা, তাদের 
সশস্ত্র কর। এবং বিপ্রবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ও পার্টি-সংগঠন স্থাপনেব 

কাজে তাদের সাহায্য করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকেও এব কাধে তুলে নিতে 

হবে। নিছক লড়াই করার জন্তই লালফৌজ লড়াই করে না, পরস্ত লড়াই 

করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানোর ভক্ত, জনসাধারণকে সংগঠিত করার 
জন্ত, তাদেরকে সশস্ত্র করার জন্য এবং ৰ্িপ্রবী রাজনৈতিক ক্ষমত। প্রতিষ্ঠ। 

করতে তাদের সাহায্য করার জন্ত । এইসব উদ্দেশ্য ছাড়! লড়াই হয়ে ওঠে 
অর্থহীন, আর লালফৌজের অস্তিত্বেরও কোন তাৎপর্য থাঁকে না। 

(৩) ভাই, সাংগঠনিক দিক দিয়ে, এইসব কমরেডরা লালফৌজের 
রাজনৈতিক কার্যনির্বাহক সংস্থাগুলিকে সামরিক কার্ধন্বাহক সংস্থাগুলির 
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অধীনে স্থান দেন এবং তার] এই শ্লোগান তোলেন যে, “সৈম্তবাহিনীর সদর 

দগ্তরকেই বাইরের কার্য পরিচালনার ভাব দেওয়। হোক ।” এই ধরনের 

চিন্তাধারা যদি বাড়তে দেওয়া হয়, তাহলে, ত1] জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 

যাবার বিলই ডেকে আনবে, ডেকে আনবে সৈন্তবাহিনী কর্তৃক রাজনৈতিক 

ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবারই বিপদ 

_-এটা হবে সেই যুদ্ধবাজদের পথ অনুসরণ করার মতো, যে পথ কুওমিনতাও 

সৈম্ঞবাহিনী অনুসরণ করছে | 

(৪) সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রচারকার্ধের ক্ষেত্রে প্রচ্ার-টিমের গুরুত্বও উপেক্ষা 

করেন । জনসাধারণের সংগঠনের প্রশ্নে তারা সৈম্কবাহিনীতে সৈনিক-সমিতি 

সংগঠিত করার কাজ এবং স্থানীয় শ্রমিক ও কপ্নকসাধারণকে সংগঠিত করার 
কাজ উপেক্ষা করে চলেন। ফশে, প্রচার এবং সাংগঠনিক কাজ সবই 

বাতিল হয়। 

(৫) কোন যুদ্ধে জিতলেই তারা অহংকারী হয়ে ওঠেন, আর যুদ্ধে হারলে: 

হয়ে পড়েন হতাশ । 

(৬) ম্ববিভাগীয়ৰাদ__তারা শুধু চতুর্থ বাহিনীর কথাই চিন্তা করেন এবং 
এ কথ তারা জানেন না যে, স্থানীয় জনসাধারণকে অআন্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত করাটা! 

লালফৌজের অন্ততম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এটা হচ্ছে ক্ষুধে-লৰাদেরই এক 
বধিত রূপ । 

(৭) কিছু কমরেড চতুর্থ বাহিনীর সংকার্ণ পাবিপাশ্থিক অবস্থার মধ্যে 

সীমাবদ্ধ থেকে মনে করেন যে, এ ছাড়া আর কোন বিপ্লবী শক্তির অস্তিত্ব 

নেই। তাই, নিজেদের শক্তি বজায় রাখার এবং সংগ্রামকে এড়িয়ে যাবার 

চিন্তা এঁদের খুবই প্রবল । এট! স্থবিধাবাদেরই অবশেষ । 

(৮) বিষক্পীগত এবং বিষয়গত অবস্থাকে উপেক্ষা করে কিছু কিছু কমরেড 

বিপ্লৰের তাড়াহুড়ার ব্যাধিতে ভোগেন, জনসাধারণের মধ্যে কঠোরভাবে 

পুজ্থীন্ুপুজ্ঘন্ধপে কাজ করতে তারা অনিচ্ছুক, মোহবাবষ্ট হয়ে তার শুধু বড়, 

বড় কাজ করতেই চাঁদ । এট হচ্ছে 'অন্ধক্রিয়াবার্দেরই অবশেষ ।১ 

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণের উৎস হল £ 

(১) নীচু বাজনৈতিক মান। তার ফলে সৈন্তবাহিনীতে রাজনৈতিক 
নেতৃত্বের ভূমিকা এবং লালফৌজ ও শ্বেত বাহিনীর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য 
উপলব্ধি করতে ন! পারা । 
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(২) ভাড়াটে সেমন্ভবাহিনীর মনোবৃত্তি। বিগত যুদ্ধ গুলোতে ধৃত বহু 
বন্দী সৈম্ত লালফৌজে যোগ দিয়েছে, এই ধরনের ব্যক্তিরা সঙ্গে করে নিয়ে 

এসেছে ভাড়াটে সৈম্ঠবাহিনীর প্রবল মনোবৃত্তি। তার ফলেই, নিছক 

সামরিক দৃষ্টি কোণের ভিত্তি রচিত হয়েছে নিয়স্তরে । 
(৩) উপরোক্ত কারণ ছুটি থেকেই উদ্ভুত হয় তৃতীয় কারণ, সেটা হল 

সামরিক শক্তির উপর অতি-বিশ্বাস এবং জনসাধারণের শক্তির উপর অবিশ্বাস | 

(৪) পার্টি সামরিক কাজের প্রতি সক্ক্ি়ভাবে নজর দেয়নি এবং তা 

আলোচনা করেনি, কিছু কিছু কমরেডদের নিছক সামব্রিক দৃষ্টিকোণের 

উৎপস্ভির সেটাও একটা কারণ । 
সংশোধনের পদ্ধতি £ 

(১) শিক্ষার মাধ্যমে পার্টির ভিতরে রাজনৈতিক মান উন্নত করা, নিছক 

সামরিক দৃষ্টিকোণের তাত্বিক উৎস নিমূল করা এবং লালফৌজ ও শ্বেত 
বাহিনীর মধ্যেকার মৌলিক পার্থকাকে স্পষ্ট করা। সঙ্গে সঙ্গে স্ুবিধাবাদের ও 

অন্ধক্রিয়াবাদেত্র অবশেষ নিমূল করা, চতুর্থ বাহিনীর ব্ববিভাগীয়বাদকে ভেঙে 
দেওয়] | 

(২) অফিসার ও সৈনিকদের রাজনৈতিক ট্রেনিং, বিশেষ করে প্রাক্তন 

যুদ্ধবন্দীদের শিক্ষাদান জোরদার করে তোলা । সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভৰ, 

লালফৌজে ভতির জন্ সংগ্রামে অভিজ্ঞ শ্রমিক-কুষককে স্থানীয় সরকার কর্তৃক 

বাছাই করা । এইভাবে, নিছক সামব্রিক দৃষ্টিকোণের উৎস সাংগঠনিিকভাবে 
দুর্বল কৰা, এমকি নিশ্চিহ্ন কর] । 

(৩) লালফৌজের পার্টি-সংগঠনকে সমালোচন! করার জন্ত স্থানীয় পার্টি- 
সংগঠনকে উদ্ধ,দ্ধ করা এবং লীলফৌজকে সমালোচন। করার জন্য জনসাধারণের 
রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলোকে উদ্ধদ্ধ করা, যাত্তে লালফৌজের পার্টি- 
সংগঠন এবং অফিসার ও সৈনিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়৷ 

(৪) সামরিক কাজের প্রতি পার্টিকে সক্রিয়ভাবে নগর দিতে হবে এবং 
সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। সমস্ত কাজ সৈম্তসাধারণের মাধ্যমে 
কার্ধকরী করার পূর্বে সে সম্পর্কে পার্টিতে আলোচনা করতে হবে এবং সিদ্বাস্ত 
গ্রহণ করতে হবে । ্ 

(৫) লালফৌজের জন্ত এমন সব নিয়মকান্তন রচনা কর, যার মধ্য দিয়ে 
তাদের কর্তব্য স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয়, স্প্ভাবে নিরপিত হয় লালফৌজের 
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লামরিক কাজের ব্যবস্থা ও রাজনৈতিৰক কাজের ব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্ক, লাল- 

ফৌজ আর জনসাধারণের মধ্যেকার সম্পর্ক; স্পষ্টভাবে নিরপিত হয় সৈনিক- 

সমিতিগুলোর ক্ষমতা আর সামব্রিক ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাদের 

সম্পর্ক | 

উগ্র-গণতন্ত্র সম্পর্কে 
লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মেনে নেবার পর, 

উগ্র-গণতত্ত্রের অভিব্যক্তি অনেক কমে গেছে । যেমন, এখন পার্টির সিদ্ধান্ত 
অপেক্ষাকতভাবে কার্ধকরী কর! হচ্ছে, লালফৌন্জের ভেতরে তথাকথিত 

“নিচুতলা থেকে উপরতলা পর্যস্ত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা” প্রয়োগ করা হোক এবং 

*নিয়তত্র ত্তরে প্রথমে সব বিষয়ে আলোচিত হোক, তারপর উচ্চতর স্তরে- 
সিদ্ধান্ত গৃহীত তোক"? ইত্যাদি ভুল দাবি আর কেউ উত্থাপন করেন না। কিন্ত 
আসলে, এই ধরনের কমে যাওয়াটা শুধু সাময়িক ও বাহক অভিব্যক্তি, এর 

অর্থ এই নয় যে, উগ্র-গণতান্ত্রিক চিস্তাধারাকে ইতিমধ্যেই নিল করা হয়েছে । 
অন্ত কথায়, উগ্র-গণতস্ত্রের মূল এখনে। বন্থ কমরেডের মনে গভীরভাবে বাসা 

বেঁধে রয়েছে । উদাহরণস্বরূপ, সিদ্ধান্তগুলো কার্ধকরী করতে বিভিন্ন ধরনের 

নিমরাজীমূলক মনোভাবের প্রকাশই এর প্রমাণ। 

সংশোধনের পদ্ধতি £ 

(১) তত্বের ক্ষেত্রে উগ্র-গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করা । প্রথম, এট] দেখিয়ে 

দেওয়া দরকার যে, উগ্র-গণতন্ত্রের বিপদ হচ্ছে পার্টি-সংগঠনের ক্ষতি করা, 

এমনকি তার পুরোপুরি সবনাশ করা এবং পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে দুর্বল করা, 

এমনকি তার পুরোপুরি ধ্বংসসাধন করা, পটিকে তার সংগ্রামের দায়িত্ব বহন 
করতেও অক্ষম করে তোলা, এর ফলে, বিপ্রবের পরাজয়ই ডেকে আনা হয় । 

দ্বিতীয়, এট] দেখিয়ে দেওয়া! উচিত যে, উগ্রগণতস্ত্রের উৎস বুয়েছে পেটি- 

বুর্জোয়াদের ব্যক্তিম্ব/তন্ত্যবাদশ উচ্ছ.জ্ঘলতায় । এটাকে পার্টির ভেতরে টানলেই, 
তা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উগ্র-গণতান্ত্রিক ভাবধারায় রূপলাভ 

করে। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী কর্তব্যের সঙ্গে এই ভাবধারা এ্রকেবারেই 
অসংগতিপূর্ণ। 

(২) সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীভূত পরিচালনায় গণতান্ত্রিক জীবন 

সুনিশ্চিত করা । তার লাইন হচ্ছে নিক্বরূপ £ 
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(১) পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার নিতৃল পরিচালনার লাইন থাকতে হৰে 

এবং সমস্ত! দেখা দিলেই তা সমাধানের উপায় বের করতে হবে যাতে 

করে নিজেদেরকে নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে । 

(২) উচ্চতর সংস্থাকে নিন্নতর সংস্থার অবস্থা! ও জনসাধারণের জীবনের 

অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতে হবে,যাতে করে সঠিক পরিচালনার বাস্তব 

তিত্তি স্থাপিত হতে পারে । 

(২) পার্টির সকল স্তরের সংস্থারই বিবেচনাহীনভাবে সিদ্ধাস্ত নেওয়া 

উচিত নয়। একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, অবশ্তাই তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন 
করতে হবে ।. 

(৪) উচ্চতর সংস্থার যেসব সিদ্ধান্ত কিছুটা! গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে 

অবশ্টই নিয়তর সংস্থায় এবং পার্টি-সদস্যস+ধারণের কাছে দ্রুত পৌছে 

দিতে হবে। তার পদ্ধতি হচ্ছে সক্রিয় বাক্কিদের সভা, অথব! পার্টি-শাখার 

সভা, এমনকি, কলামের২ পার্টি-সদস্যদের সভাও ( যখন - অবস্থান্থসারে 

সম্ভব) ভাকতে হবে, সে রকম সভায় রিপোট প্রদানের জন্ত লোক পাঠাতে 

হবে। 

(৫) পার্টির নিয়তর সংস্কাগুলোকে ও পাটি-নদস্তসাধারণকে উচ্চতর 

সংস্থার নির্দেশাদির পুঙ্থান্থপুঙ্খরপে আলোচনা করতে হবে, যাতে করে 

এর তাত্পর্য তারা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন এবং তা পালন করার 
পদ্ধতি স্থির করতে পারেন । 

সাংগঠনিক শৃঙ্খল। উপেক্ষা! 
করার দৃষ্টিকোণ জম্পর্কে 

চতুর্থ আমির পারটি-সংগঠনে সংগঠনিক শৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করার দৃষ্টিকোণ 
নিয়্লিখিতভাঁবে অভিবাক্ত হয় £ 

(ক) সংখ্যাগৰিষ্টকে সংখ্যালখিষ্টের মেনে না নেওয়া । যেমন, যথন 

্যালঘিষ্ঠের প্রন্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন তাঁরা আন্তরিকভাবে পার্টির 

সিদ্ধাস্তকে অনুসরণ করেন না। 

সংশোধনের পদ্ধতিঃ 

(১) সভায় সকল যোগদানকারীকেই তাদের অভিমত যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে 

ব্যক্ত করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বিতর্কের প্রশ্নে কোন্টা ঠিক, 

১৪১ 



কোন্ট৷ বেঠিক, তা পরিফার করে দিতে হবে, সেখানে কোন আপোষ বা এড়িয়ে 

যাওয়া চলবে না। স্ুম্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছাতে বদি একটি সভায় না পারা যায় 
তাহলে পরের সভায় আবার তা আলোচন। করতে হবে, অবশ্যই তাতে বদি 
কাজ ব্যাহত না হয় । 

(২) পার্টির অন্যতম শৃঙ্খল] হল সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীনতা মেনে 

চলবে । সংখ্যালঘুর মতামত যদ্দি বাতিল করা হয়, তাহলে সংখ্যাগুরুর গৃহীত 

সিদ্ধান্তকে তাদের অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরবর্তী সভায় 

তা আলোচনার জন্ত পুনরায় পেশ কর। যেতে পারে» এ ছাড় কাধকলাপে 

কোনরকম আপত্ভতিই প্রকাশ কর। উচিত নয়। 

(খ) সাংগঠনিক শৃঙ্খলার উপেক্ষামূলক সমালোচনা £ 
(১) পার্টির ভেতরকার সমালোচনা হচ্ছে পাটির সংগঠনকে সুদৃঢ় করার 

ও পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে বৃদ্ধি করার একটা হাতিয়ার । কিন্তু লালফৌজের 

পার্টির ভেতরকার সমালোচনা ষে সব সময়েই এই প্ররুতির হয় তা নয়, কোন 

কোন সময় তা ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হয়। তার ফলে, শুধুমাত্র ব্যক্তি- 

বিশেষেরই নয়, বরং পার্টির সংগঠনেরও সর্বনাশ হয়। এটা হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া 

ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদের অভিব্যক্তি । শোধরানোর পদ্ধতি হচ্ছে পাটি-সদন্যদের 

বোঝানো যে, সমালোচনার উদ্দেশ্ট হল শ্রেণী-সংগ্রামে জয়লাভের জন্য পাটির 

সংগ্রাশী শক্তিকে বাড়,নো ; আর সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণের 

হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। 

(২) বহু পার্টি-সদস্ত তাদের সমালোচনা পাটির ভেতরে করেন না, করেন 

পার্টির বাইরে । এর কারণ হচ্ছে যে, সাধারণ পার্টি-সদন্যর। পটি-সংগঠনের 
(পার্টির সভা ইত্যাদির ) গুরুত্ব এখনও বোঝেননি, তাঁরা মনে করেন যে, 

সংগঠনের বাইরে বা ভেতরে সমালোচন। করায় কোন পার্থক্য নেই। শোধ- 
রানোর পদ্ধতি হচ্ছে পার্টি-সদ্তদের শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা বুঝতে পারেন 

পাটি-সংগঠনের গুরুত্ব এবং বুঝতে পারেন যে, পার্টি-কমিটি বা কমরেডদের 
সমালোচন! পার্টির সভায় করা উচিত। 

নিরম্কুশ সমানাধিকারবাদ সম্পর্কে 

লালফৌজে নিরম্কুশ সমানাধিকারবাদ এক সময়ে অত্যন্ত গুরুতরভাবে 

বিকাঁশলাভ করেছিল। যেমন, আহত সৈনিকদের ভাত দেবার ব্যাপারে 
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সামান্ আহত ও গুরুতররূপে আহতদের মধ্যে পার্থক্য করার বিরোধিতা করে 

সকলের জন্য সমান ভাতা দেবার দ্াব উত্থাপন করা হতো । যখন অফিসারেরা 

ঘোড়ায় চড়ে যেত, তখন সেটাকে তাদের কর্তব্য সম্পাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় 

বলে না দেখে তাকে বরং অসাম্যেব নিদর্শন হিসেবে দেখা হতো! । সকলের 

মধ্যে একেবারে সমানভাবে দ্রব্য ব্টন করার দাবি কর। হতো । বিশেষ বিশেষ 

ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি জিনিস ব্টনে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হতো । চাল বহন 

করার ব্যাপারে দাবি উঠত যে, প্রত্যেককেই সমান ওজনের বোঝা বহন 

করতে হবে, তা তার বয়স বা শারীরিক সাম্য যাই হোক না কেন। সৈম্তদের 

জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে সমানাধিকার দাবি করা হতো, সদর 

দপ্তর কিছুটা বড় ঘর নিলে তাকে গাল দেওয়! হতো! । সৈন্যদের নিয়মিত 

কাজ ব্যতীত যে বিভিন্ন কাজকর্ম করতে দেওয়? হয়» সে কাজ নিদিষ্ট করার 

ব্যাপারেও সমানধিকার দাবি কর! হতো এবং অপরের চেয়ে সামান্য বেশি 

কাজ করতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করা ভতো । 'এমনকি+ যখন আহত ব্যক্তির 

সংখ্যা ছুই, কিন্তু স্টচারের সংখ্যা এক, তখন কাউকেই বহন করা যেত না, 

কারণ, তারা একজনকে নিয়ে যাওয়ার চাইতে ছুজনের না যাওয়াটাই 

পছন্দ করত । এতে প্রমাণিত হয় যে, লালফৌজের আফিসার ও সৈনিকদের 

মধ্যে নিরঙ্কুশ সামানাধিকারবাদ এখনে! গুরুতররূপে বিরাজমান । 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উগ্র-গণতন্ত্রের মতোই, নিরক্কুশ সমানাধিকারবাদের 

উৎস হচ্ছে হস্ত শিল্প ও ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির ফল। পার্থক্য শুধু এই যে, একটিকে 
দেখ! ষায় রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে, অপরটিকে দেখ যায় বৈষয়িক জীবনের 

'ক্ষত্রে। 

সংশোধনের পদ্ধতিঃ এট] দেখিয়ে দিতে হবে যে, পুঁজিবাদের অবসানের 

আগে নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদ কেবল কৃষক অন্তান্ত ছোট ছোট মালিকদের 

একটি মোহ মাত্র, এমনকি, সমাজতন্ত্রের কালেও তথাকথিত নিরহ্ুশে 

সমানাধিকার নিশ্চয়ই থাকবে না । কারণ, তখনও বৈষয়িক জিনিসগুলোর 

বণ্টন “প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ, আর কাজ আ্যায়ী পাওনার। 

নীতি এবং কাজের প্রয়োজন অনুসারে করতে হবে। লালফোৌজের লোক জন- 

দের বৈষয়িক জিনিসগুলোব্র বণ্টন প্রায় সমানভাবেই ভওয়া উচিত-_যেমন, 

অফিসার ও সৈনিকদের সমান বেতন-_কারণ, বর্তমান সংগ্রাষের অবস্তায় এট! 

প্রয়োঞজন। কিন্ত সম্পূর্ণ বিচার-বিবেচনাহীন নিরঙ্কুশ সমানাধিকারবাদের 
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অবশ্তই বিরোধিতা করতে হবে, কারণ, সংগ্রামের জন্ত এটার প্রয়োজন নেই, 
বরং এটা সংগ্রামকে ব্যাহত করে। 

আত্মমুখিনতাবাদ জম্পর্কে 

আত্মমুখিনতাবাদ কোন কোন পার্টি-সদশ্যদের মধ্যে গুরুতরভাবে বিরাজ 
করছে । এট। রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের পক্ষে ও কাজের 

পরিচালনার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ বাজনৈতিক পরিস্থিতির 

আত্মমুখীন বিশ্লেষণ এবং কাজের আত্মমুখীন পরিচালনার অনিবার্য ফল, হয় 

স্ববিধাবাদ, না হয় অন্ধক্রিয়াবাদ । পার্টির ভেতরে আত্মমুখী সমালোচনা, 

ভিত্তিহীন 'আঁজেবাজে কথাবার্তা বা পরস্পরের প্রতি সন্দেহ প্রায়ই পার্টির 
ভেতরে নীতিহীন বিরোধের সৃষ্টি করে এবং পার্টি-সংগঠনের ক্ষতি করে । 

পার্টির ভেতরকার সমালোচনার সমস্তা! সম্পর্কে আর-একটি বিষয়ের উল্লেথ 

কর! উচিত তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন কমরেড সমালোচনা করার সময় 

বড় বড় বিষয়ের উপর মনোযোগ না দিয়ে কেবলমাত্র ছোটখাট বিষয়ের প্রতি 

মনোযষোগ দেন। তার বোঝেন না যে, সমালোচনার প্রধান কতব্য হচ্ছে 

রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভূল-ভ্রাস্তি দেখিয়ে দেওয়া । ব্যক্তিগত ক্রটির 

ব্যাপারে, যদি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রাস্তির সঙ্গে তা জড়িত না হয়, 
ভাহলে ছিদ্রাজসন্ধানের কোন দরকার নেই । অন্যথায়, কমরেডবা' হতভম্ব 

হয়ে পড়বেন। অধিকন্ত, এ ধরনের সমালোচন। যদি একবার শুরু হয়, তাহলে 

পার্টির ভেতরের মনোযোগ শুধু ছোটথাট ক্রটর উপরেই কেন্দ্রীভূত হবে এবং 
প্রত্যেকেই ভীরু ও অতি সাবধানী ভদ্রলোক হয়ে পড়বেন, আর ভুলে যাবেন 
পার্টির রাজনৈতিক কর্তব্য । এট! খুবই বিপজ্জনক । 

সংশোধনের পদ্ধতি £ প্রধানতঃ পার্টি-সদস্তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া, যাতে 

পার্টি-সদস্যদের চিন্তাধারা ও পার্টির ভেতরকার জীবন রাজনীতিতে উদ্দ্ধ ও 

বিজ্ঞানসম্মত হয়। এই উদ্দেশ্টে পৌছানোর জন্য আমাদের নিম্নলিখিত কাজ- 
গুলে। করতে হবেঃ (১) আত্মমুখীন বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার বদলে 
মার্কসবাদ-লেলিনবাদের পদ্ধতি দিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও 

শ্রেণী-শক্তির মুল্যায়ন করতে পারটি-সদস্যাদের শিক্ষা দিতে হবে। (২) 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনার দিকে পাটি-সম্যদের 

মনোযোগী করে তুলতে হবে, যাতে তারা এর ভিত্তিতে সংগ্রামের কৌশল ও 

১৪৪ 



কাক্তের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারেন। কমরেডদের বুঝতে দিতে হবে যে 

বাস্তব অবস্থার অনুসন্ধান ছাড়া তারা কল্পনা ও অন্ধক্রিয়ার গভীর গর্তে 

পতিত হবেন। (৩) পার্টির ভেতরকার সমালোচনায় আত্মমুখিনতা» স্েচ্ছা- 

চাব্রিতা ও সমালোচনার নামে ইতরামির বিরুদ্ধে সতর্ক হতে হবে, কথা বলার 
সময় তথ্যতিত্তিক হতে হবে এবং সমালোচনার বাঁজনৈতিক দিকের উপর 

মনোযোগ দিতে হবে। 

ব্যক্তিম্বাতন্ত্র্যবাদ সম্পর্কে 

লালফোৌজের পার্টি-সংগঠনে ব্যক্তিত্বাতস্ত্রবাদের ঝেকেবর বিভিন্ন 'আঅভি- 
ব্যক্তি নিম্নরূপ £ 

(১) প্রতিশোধবাদ । পার্টির ভেতব্রে কোন সৈনিক কমরেডের দ্বারা! 

সমালোচিত হবার পর» কিছু কিছু লোক পার্টির বাইরে প্রতিশোধ নেবার 

স্যোগ খুঁজতে থাকেন । প্রহার করা বা গালিগালাজ কর তাদের প্রতিশোধ 

নেবার অন্ততম পথ! পার্টির ভেতরেও তারা প্রতিশোধ নেবার স্থযোগ 

খুঁজতে থাকেন। 'এই সভায় তুমি আমার বিরুদ্ধে বলেছ, তাই, পরের সভায় 
এর প্রতিশোধ নেবার জন্ত আমি তোমার ছিদ্রাহগসন্ধান করবই । এই 
ধরনের প্রতিশোধবাদ উদ্ভুত হয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে । এটা 
শ্রেণীর স্বার্থকে ও সমগ্র পার্টির স্বার্থকে উপেক্ষা করে । এর লক্ষ্য শক্রশ্রেণীর 

বিরুদ্ধে নয়ঃ বরং নিজেদের বাহিনীর মধ্যেকার ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে । এটা 

ক্ষয়কারী, এতে পার্টি-সংগঠন ও সংগ্রামী শক্তি ছুবল হয়। 

(২) ক্ষুদে দলবাদ'। কিছু কিছু কমরেড শুধু তাদের নিজন্ব ক্ষুদে দলের 

শ্বার্থের প্রতি মনোযোগ দেন, সামগ্রিক শ্বার্থকে উপেক্ষ। করেন। ভাসাভাসা- 

ভাবে দেখতে গেলে, এট ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের জন্ত নয়, কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে 

এর ভিতরেই নিহিত রয়েছে সংকীর্ণতম ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযবাদ । একইভাবে, এট! 

অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও বিকেন্দ্রিক। ক্ষুদে দলবাদ* দীর্ঘকাল পর্যস্ত লালফৌজে 

প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সমালোচনার ফলে তা এখন কিছুটা,ভাল হয়েছে, 

কিন্ত এর অবশেষ এখনে! রয়ে গেছে, এবং এট] কাটিয়ে ওঠার জন্য আরও 

চেষ্টা কর! দরকার । 

(৩) “ভাড়াটে লোকের” মনোবৃত্তি। কিছু কিছু কমরেড এট! উপলব্বি৷ 

করেন না যে, পার্ট ও লালফৌজ উভয়ই হচ্ছে বিপ্রবের কর্তব্য সাধনের 
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হাতিয়ার, আর তার! নিজের! হচ্ছেন তার সদন্য | তারা একথা উপলব্ধি করেন 
না যে, তারা নিজেরাই হচ্ছেন বিপ্রবের আঙ্টা । তীরা মনে করেন যে, কেবল- 

মাত্র তাদের নিজ নিজ উপরওয়ালাদের প্রতিই তাঁদের দায়িত্ব আছে, বিপ্লবের 

প্রতি তাদের কোঁন দায়িত্ব নেই। বিপ্রবের কাজে এই ধরনের নিক্রিন্ন 

ভাড়াটে মনোবুস্তি ব্যক্তিম্বাতন্ত্রযবাদ্দের একট। অভিব্যক্তিও বটে । বিপ্রবের জন্ 

শর্তহীনভাবে প্রচেষ্টা চালাবার মতে সন্্রিয় ব্যক্তি কেন বেশি করে পাওয়। 

যায় না, এই ধরনের মনোবৃন্তি তার একটা কারণ । এ মতাদর্শ দি নিমূ'ল ন। 
হয়, তাহলে, সক্রিয় ব্যক্তির সংখ্য। বাড়বে না, বিপ্রবের গুরুভার আগাগোড়াই 

অল্পসংখ্যক লোকের কাধে থেকে যাবে এবং তাতে সংগ্রামের অত্যন্ত ক্ষতি 

হবে। 

(৪) ভোগবাদ। লালফৌজেও বেশ কিছু লোক আছেন ধাদের ব্যক্তি- 

স্বাতন্ত্র্যবাদ ভোগবিলাসের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। তারা সব সময়েই আশা 

করেন যে, তাদের বাহিনী বড় বড় শহরে যাবেন। তারা যে শহরে কাজ 

করার জন্য যেতে চান তা নয়, বরং ভোগবিলাসের জন্তই যেতে চান। 

লাল এলাকা-_যেখানে জীবনযাত্রা কঠোর, সেখানে কাজ করতে তার। সবচেয়ে 

বেশি অনিচ্ছুক । 

(৫) নিক্ষিয়তা। কোন কিছু যখন তাদের ইচ্ছার সঙ্গে থাপ খায় না, 
তখন কিছু কিছু কমরেড নিক্ক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং কাজ বন্ধ করে দেন। এট! 
ঘটে প্রধানতঃ শিক্ষার অভাবে । আবার কথনে! কখনো! এট] ঘটে সমস্যার 

সমাধান করার, কাজ বণ্টন করার অথব৷ শৃঙ্খল! প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালকদের 

অন্গপবুক্তত1 থেকে। 

€৬) সৈশ্তদল ঘ্যাগ করার মতাদর্শ । সৈন্তদল ত্যাগ করে স্থানীয় কাজে 

বদলী হয়ে যাবার জন্য আবেদন জানায়, এমন লোকের সংখ্যা লালফৌজে দিন 

দিন বেড়ে ষাচ্ছে। এর কারণ যে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত তা নয়, এর কারণ 
নিহিত ব্য়েছে অন্তজ্র। প্রথমতঃ, লালফৌজের বাম্তব জীবনযাত্রার কষ্ট; 

দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রামজনিত ক্লান্তি ; এবং তৃতীয়তঃ, সমস্যার সমাধান 

করার, কাজ ব্টন করার, অথবা শৃঙ্খল! প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালকদের 

অহৃপযুক্তত1, ইত্যাদি । 

সংশোধনের পদ্ধতি হল প্রধানতঃ শিক্ষার কাঁজকে স্থ্দুঢ় করা, যাতে 

মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ব্যক্তিম্বাতন্্্যবাদকে সংশোধন কর! যায়। পরে, উপযুক্ত- 
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ভাবে সমস্তার সমাধান করা, কাজ বণ্টন করা এবং শৃঙ্খল পালন করা । এর 
দঙ্গে সঙ্গে লালফৌজের বৈষয়িক জীবনযাত্রার উন্নতি করার পথ খুঁজে বের করা 
এবং বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির জন্ত বিশ্রাম ও পুনর্বাসনের জঙ্ঠ প্রতিটি সম্ভাব্য 
স্বযোগের সদ্যবহার করা । শিক্ষাদানের সময়ে এ কথ! অবশ্তই ব্যাখ্যা করতে 

হবে যে, ব্যক্তিত্বাতস্ত্যবাদের সামাজিক উৎস হল পার্টির অভ্যন্তরে পেটি-বুর্জোয়া 
ও বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতিফলন । 

জাম্যম্াণ বিদ্রোহীদের মভাদর্শ সম্পর্কে 

লালফৌজে ভবঘুরে ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশি, এবং সারা দেশে, 
বিশেষ করে দক্ষিণের বিভিন্ন প্রদেশে, প্রচুর ভবঘুরে রয়েছে বলেই লালফৌজে 
ভ্রাম্যমাণ বিজ্রোহীবাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ গজিয়ে উঠেছে । এই ধরনের 

মতাদর্শের অভিব্যক্তি নিয়রূপ £ (১) কিছু কিছু লোক ঘাটি এলাকা গড়ে তোলার 

ও জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমত! প্রতিষ্ঠিত করার দুরূহ কাজ করতে এবং 

তার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছুক নন, বরং শুধু ভ্রাম্যমাণ 
গেব্রিল। কার্কলাপের পদ্ধতিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে আগ্রহী । 

(২) লালফৌজের প্রসারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোক স্থানীয় লালরক্ষী বাহিনী 

ও স্থানীয় লালফৌল্ বৃদ্ধি করার ভেতর নিয়মিত লালফৌজকে বাড়িয়ে 
তোলার লাইন অনুসরণ করেন না, বরং, “সৈন্য ভাড়া করার ও ঘোড়া কেনার' 

এবং প্লত্যাগীদের নিয়োগ করার ও বিদ্রোহীদের নিজেদের বাহিনীতে ভতি 

করার,৩ লাইন অন্গুসরণ করেন । (৩) কিছু কিছু লোকের জনসাধারণের 
সঙ্গে থেকে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ধের্য নেই, তারা শুধু বেপরোয়! পান- 

ভোজের জন্ত বড় বড় শহরে যেতে চান। : এইসব ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের 

মতাদশের অভিব্যক্তি সঠিক কর্তব্য পালনে লালফোৌজকে প্রবলভাবে বাধা 
দিচ্ছে। তাই, ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীদের মতাদর্শ নিমূল করাটা বাম্তবিকই 

লালফৌজের পার্টি-সংগঠন্র ভিতরকার সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য । এ 
কথ! বুঝতে হবে, হুয়াং ছাও৪ অথবা লী ছুয়াংৎ ধরনের ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদ 

আজকের অবস্থায় চলতে পারে না । 

সংশোধনের পদ্ধতি হুল নিক্নরূপ : 

(১) শিক্ষাদানের কাজ জোরদার কর!» বেঠিক মতাদর্শের সমালোচনা 
কর] এবং ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদকে নিমু'ল করা । 
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(২) ভবঘুরে চেতন! প্রতিহত করার জন্য লালফৌজের মূল অংশের মধ্যে 

এবং নতুন বন্দী সৈন্তদের মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ জোরদার করে তোল! । 

(৩) লালফৌজের গঠন পরিবর্তন করার জন্ত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সম্পঙ্ 
সক্রিয় শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজে টেনে আন!। 

(৪) ব্যাপক জঙ্গী শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে থেকে লালফৌজের নতুন 

ইউনিট গড়ে তোল । 

তন্ধক্রিয়াবাদের অবশেষ সম্পকে 

লালফৌজের পার্টি-সংগঠনে এর আগে অন্ধক্রিয়াবাঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

চালানো! হলেও এখানো পর্যস্ত তা যথেষ্ট হয়নি । ফলে, অন্ধক্রিয়াবাদের 

মতাদর্শের অবশেষ এখনো। লালফৌজে রয়ে গেছে। তাদের অভিব্যক্তিগুলি 

নিয়রূপ £ (১) আত্মমুখীন ও বাস্তব অবস্থা বিচার-বিবেচনা না করে অন্ধভাবে 

কাজ করা; (২) শহরে পার্টর কর্মনীতি অপর্যাপ্তভাবে ও অসংলপ্রভাবে 

কার্করী কর।; (৩) সামব্রিক শৃঙ্খলা টিলে করা, বিশেষ করে পরাজয়ের 

মুহর্তে ; (৪) কোন কোন ইউনিট কর্তৃক ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া ; এবং 
(৫) পলাতক সৈম্তদের গুলি করে হত্যা করা এবং দৈহিক শাস্তি দেওয়া_ 
এগুলিও অন্ধ ক্রিয়াবাদেরই চরিত্রবিশিষ্ট । অন্ধব্রিয়াবাদের সামাজিক উৎস 

হচ্ছে ভবঘূরে সর্বহারা মতাদর্শ এবং পেটি-বুর্জোয়৷ মতাদর্শের সংমিশ্রণ । 

সংশোধনের পদ্ধতি হল: 

(১) মতাদর্শগতভাবে অন্ধক্রিয়াবাদকে লিমু'ল করা । 

(২) নিয়মকাহ্ন ও নীতির মাধ্যমে অকন্ধক্রিয়ামূলক আচরণের সংশোধন 

কর!। 

টীক1 

১। ১৯২৭ সালের বিপ্রবে পরাজয়ের পর স্বল্লকালের জন্ত কমিউনিস্ট 

পার্টিতে একটি “বাম” অন্ধক্রিয়াবাদের ঝেশক দেখা দিয়েছিল। চীন! বিপ্লবকে 
ধ্গায়ী বিপ্রব+ এবং চীনের বিপ্রবী পরিস্থিতিকে “স্থায়ী অভ্যু্থান” হিসেবে 

চিহ্নিত করে অন্ধক্রিয়াবাদী কমরেড সুশৃঙ্খল পশ্চাদ্পসরণকে সংগঠিত করতে 

অন্বীকার করে, এবং আদেশ দেওয়ার বীতিকে অনুসরণ ও মাজ অল্প সংখ্যক 
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পার্টি-সদস্ত আব্ব জনগণের একট ক্ষুদ্র অংশের ওপর আস্থা রেখে সারা দেশে 
ধারাবাহিক স্থানীয় অভ্যুত্থান ঘটাবার ভ্রান্ত চেষ্টা করে-_ধার জন্পলাভের কোন 
আশাই ছিল না! । ১৯২৭-এর শেষ দিকে এই ধরনের অন্ধক্রিয়াবাদী কার্- 
কলাপ ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করেঃ কিন্তু ১৯২৮-এব শুরু থেকে ধীবে ধীরে 

কমতে থাকে, যদিও কিছু কমরেডের মধ্যে তখনে। অস্ধক্রিয়াবাদের প্রতি 

ভাবাবেগ ছিল। 

২। গ্েরিল। সংগঠনরীতিতে কলাম হল নিম্মমিত সৈন্তবাহিনীর একটি 

ডিভিশনের মন্ভোই, যার সঙ্গে থাকে একটা পরিপূরক যা নিয়মিত ডিভিশনের 
পরিপূরক থেকে আরও নমনীয় এবং সাধারণভাবে আব্রও ছোট । 

৩। চীন! ইতিহাসে কিছু বিদ্রোহী তাদের শক্তিবৃদ্ধির অন্ত যে পদ্ধতি 
অন্ছসরণ করেছিল এই ছুটি চীন! প্রবাদে তাই বোঝান হুচ্ছে। 

৪। তাং রাজবংশের শেষ দিকের কৃষক-বিদ্রোহীদের একজন নেতা 

হলেন হুয়াং চাও । ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিজের জেলা সাওচো ( এখন সাস্তং-এর 
হোৎসে কাউন্টি) থেকে আরম্ভ করে বাঁজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র কুষকদের সফল 

যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে হুয়াং নিজেকে ব্বর্গ-কাপানে! সর্বাধিনায়ক” বলে জাহির 

করে। দশ বছরের মধ্যে তিনি ইয়েলো, ইয়াংৎসে, হুয়াই ও পাল নদী- 
উপত্যকার অধিকাংশ প্রদেশ দখল করেন এবং কোয়াংসী পর্যস্ত অগ্রসর হন। 

সবশেষে তিনি তুংকুয়ান গিরিপথ অতিক্রম করে চাংগান-এর (বর্তমান শেনসীর 

সিয়ন) রাজধানী দখল করেন এবং চি-এর সম্াটরূপে অভিষিক্ত হন। 

আভ্যন্তরীণ বিবাদ এবং তাং শক্তির অ-হান উপজাতি মিত্রদের আক্রমণে 

হুয়াং চাংগান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, এবং নিজের জেলায় ফিরে গিয়ে 

আত্মহত্যা করেন। তার দশ বছরের যুদ্ধ পর্রিচালন। চীন দেশের ইতিহাসে 
কৃষক যুদ্ধসমূহের মধ্যে অন্ততম। ব্রাজবংশীয় এতিহাসিকব! বলেন, “অতিরিক্ত 

করভাব্র এবং লেভির দ্বারা জর্জরিত সব মানুষই তার পিছনে সমবেত 

হয়েছিলেন 1 কিন্তু যেহেতু তুলনামূলকভাবে সংগঠিত মূল এলাকা সৃষ্টি না 
করেই মূলতঃ চলমান যুদ্ধনীতি অনুসরণ করেন সেইহেতু তার দলকে বলা হত 
“চলমান বিদ্রেহী দল” । 

৫ | লি ছুয়াং, লি ভু-চেং দি কিং ছুয়াং (দি দারে-অল কিং )-এর 
সংক্ষিপ্ত নাম। উত্তর শেনসীর মিছি এলাকার একজন অধিবাসী ছিলেন লি 

ছুয়াং । যে কৃষক বিদ্রোহ মিং রাজবংশের পতন ঘটিয়েছিল তিনি তাদের নেতৃত্ব 
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দিয়েছিলেন । ১৬২৮ সালে উত্তর শেনসীতে বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয়। কাও 

জিং-সিয়াং-এর পরিচালিত শক্তির সজে যোগদান করেন এবং হোনান ও 

আনভইয়ে অভিষান চালিয়ে আবার শেনসীতে ফিরে যান। ১৬৩৬ খুষ্টাবে 
কাও-এর মৃত্যুর পর লি তার উত্তরাধিকারী হন এবং “কিং ছুয়াং নাম ধারণ 

করে শেনসী, জেছুয়ান, হুনান এবং হুপে প্রদেশগুলির ভিতরে ও বাইরে 

অভিষান চান । সর্বশেষে তিনি ১৬৪৪ সালে পিকিংয়ের রাজধানী দখল 

করেন যেখানে শেষ মিং সম্রাট আত্মহত্যা করেন। তিনি জনগণের কাছে 

প্রধান যে ঙ্লোগানটি তুলে ধরেন তা হল, “রাজা ছুয়াংকে সমর্থন করুন, তাহলে 
শস্তের জল কোল কর দিতে হবে ন। 1 তার লোকজনের মধ্যে শঙ্খল! 

প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আর একটি শ্লোগান দেন: “কাউকে খুন কর! মানে 
আমার বাবাকে খুন করা ; কোন বলাৎকার করা মানে আমার মায়ের ওপর 

বলাৎকার কর1”। এইভাবে তিনি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেন এবং 

তার আন্দোলন সারা দেশে যে কৃষক বিদ্রোহ চলছিল তার সঙ্গে মূলতঃ এক 
ধারায় বয়ে চলে। তিনি নিজে যেহেতু তুলনামূলকভাবে কোনও সংগঠিত মূল 
এলাকা সৃষ্টি না কবে কেবল ঘুরেই বেড়িয়েছেন সেহেতু ঘটনাচক্রে মিং রাঁজ- 

বংশের একজন দেশদ্রোহী সেনাধ্যক্ষ উ সান কুয়েই ছিং আক্রমণকারীদের সঙ্গে 
গোপনে বড়যন্ত্র করে লি-এর ওপর যুক্তভাবে আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত 

করে। 
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একটি স্ফ.লিক্গই দাবানল 

কুষ্টি করতে পারে 
(জানয়ারী ৫) ১৯৩০) 

বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং আন্তষংগিক কার্ধকলাপের প্রশ্ন সম্পর্কে 

সঠিক জ্ঞানের অভাব আদায়ের পার্টির ভেতরে কিছু সংখ্যক কমরেডের মধ্যে 

এখনে! রয়েছে । যদিও তারা বিশ্বাস করবেন যে, অপরিশারধ ভাবেই বিপ্রবী 

উত্তাল জোয়ার আসবে, তবু তারা বিশ্বাস করেন ন! ষে, তা শীঘ্রই আসতে 

পারে। তাই তারা কিয়াংসী দখলের পরিকল্পনা অন্ুমেদন করেন না, 

শুধুমাত্র ফুকিয়েন, কোয়াংতুং ও কিয়াংসীর 'ধ্যেকার তিনটি সীমান্ত এলাকায় 

ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্যকলাপ চালনার পরিকল্পনা অন্গমোদন করেন । একই 

সময়ে গেরিলা অঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষনত প্রতিষ্ঠঠ কর। সম্পর্কে তাদের 

কোন গভীর ধারণা নেই এবং সেজন্তই এই ধরনের লাল ব্াজনৈতিক ক্ষমতার 

স্থসংবদ্ধতা ও প্রসারের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিপ্রবী উত্তাল জোয়ার দ্রুততর 

করা সম্পর্কেও কোন গভীর ধারণ। তাদের নেই । তারা বোধহয় মনে করেন, 

বিপ্রবী উত্তাল জোয়ার যখন সুদুরে তখন রাঁজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্ত 
এই ধরনের কঠোর কাজ করাটা পগুশ্রম ছাঁড়। কিছুই নয়। এর পরিবর্তে 

রা অপেক্ষাকত সহজতর ভ্রাম্যমাণ গেরিলা কার্ধকবাপের পদ্ধতিতে রাজ- 

নৈতিক প্রভাব বিস্তারে ইচ্ছুক এবং সমগ্র দেশে জনসাধারণকে স্বপক্ষে আনার 

কাজ স্ুসম্পন্ন করার পরে অথবা কোন একট! নিদিষ্ট মাত্রায় সম্পন্ন করার পরে 

দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান চালাতে চান, লালফ্কৌজের শক্তি সংধোঁগে তখন 
যা হয়ে উঠবে দেশজোড়। বিরাট বিপ্রব । সমস্ত অঞ্চলসহ দেশজোড়া জ্নসাধা- 

রণকে প্রথমে নিজেদের পক্ষে টেনে আন, তারপরে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাতষ্ঠিত 

করা--তাদেব এই তত্ব চীন! বিপ্রবের বান্তব অবস্থার সঙ্গে মিল থায় না। 

চীন একটা আধা-ওপনিবেশিক দেশ য! কুক্ষিগত করার জন্ত বহু সাম্রাজ্যবাদী 

রাষ্্ী পরস্পর প্রতিঘন্ৰিতা করেছে__এটাকে স্পষ্টভাবে বোঝার ব্যথতা থেকেই 
প্রধানত: তাদের এই তত্বের উদ্ভব । এটাকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেই, প্রথমতঃ, 

এটা! কমরেড মাও সে-তুঙের একটি চিঠি। পার্টির মধ্যে সে সময়ে বিরাজমান এক ধরনের 

হতাশাব্যঞক মনোভাবের বিরুদ্ধে এটি লেখ হয়। 
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পরিষ্কার হবে যে, সার! দুনিয়ায় কেন কেবলমাত্র চীনেই শাসকশ্রেণীর ভেতরে 
পারস্পরিক দীর্ঘকালীন জটপাকানো! যুদ্ধের অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়, 
কেন এই জটপাকানো যুদ্ধ দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠছে ও দিন দিন সম্প্রসারিত 
ভচ্ছেঃ এবং কেন কথনে। কোন এক্যবন্ধ শাসন কায়েম হতে পারেনি । 

ছিতীয়তঃ, পরিক্ষার হবে কৃষক সমস্যার গুরুত্ব, আর সে কারণেই পরিষ্কার হবে 
কেন পল্লী-অভ্যু্থান আজকের মতো সমগ্র দেশ জুড়ে প্রসারলাভ করেছে । 

তৃতীয়তঃ, পব্রিষ্কার হবে শ্রমিক-কুষকদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার 

শ্লে'গানের নিভূলতা । চতুর্থতঃ, পরিস্কার হবে সারা দুনিয়ায় কেবলমাজ 

চীনেই শাসকশ্রেণীর ভেতরে যে পারস্পরিক দীর্খকালীন জটপাকানো! যুদ্ধ 
বিদ্যমান-_সেই অদ্ভুত ব্যাপার থেকে উদ্ভুত অন্ত একটি অদ্ভুত ব্যাপারঃ অর্থাৎ 
লালফৌজ ও গেরিলা বাহিনীর অস্তিত্ব ও বিকাশ এবং সেই সঙ্গে শ্বেত শাসনের 
হারা পরিবেষ্টিত ছোট ছোট্ট লাল এলাকার অস্তিত্ব ও বিকাশ ( এই ধয়নের 

অদ্ভুত ব্যাপার চীন ছাড়া অর কোথাও দেখা যায় না)। পঞ্চমতঃ, এটাও 

পরিফাঁর হবে যে, লালফৌজ গেরিলা বাহিনী ও লাল এলাকার প্রতিষ্ঠ। এবং 
বিকাশ হচ্ছে আধা-ওপনিবেশিক চীনে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে কষক-সংগ্রামের 

উচ্চতম রূপ, আধা-ওপনিবেশিক কুষক-সংগ্রামের বিকাশের অবশ্তন্তাবী 

পরিণতি এবং নিঃসন্দেহে দেশব্যাপী বিপ্রবী উত্তাল জোক্বারকে দ্রুততর করার 

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । যষ্ঠতঃ, এটাও পরিষ্কার হবে যে, নিছক 
ভ্রাম্যমাণ গেব্রিল! কার্কলাপের নীতি দেশব্যাপী বিপ্রবী উত্তাল জোয়ারকে 

দ্রুততর করার কর্তব্য স্ুুপম্পন্ন করতে পারে নাঃ পক্ষান্তরে চু তে, মাও 

সে-তুঙ স্ত্রবং ফ্যাও চি-মিন১ কর্তৃক গৃহীত নীতি নিঃসন্দেহে সঠিক-_অর্থাৎ 
ঘাটি এলাক। প্রতিষ্ঠার, স্থপরিকল্লিতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমত। প্রতিষ্ঠার, 

ভূষি-বিপ্রব গভীরতর করার, থান। লালরক্ষী বাহিনী, মহকুমা লালরক্ষী বাহিনী, 
পরে জেল! লালরক্ষী বাহিনী, তারপরে স্থানীয় লালফৌজ এবং নিয়মিত 

লালফৌজ পর্যস্ত গড়ে তোলার পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের সশস্ত্র শক্তিকে 
সম্প্রসারণ করার, তরঙ্গমালার মতো! অগ্রসর হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে 

প্রসারিত করার ইতাদি, ইত্যাদি নীতি । কেবলমাত্র এভাবেই সমগ্র দেশের 
বিপ্লবী জনসাধারণের আস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন 

সার! দুনিয়ায় এই আস্থ। গড়ে তুলেছে । কেবলমাত্র এভাবেই, প্রতিক্রিয়া শীল 
শীসকশ্রেণীর জন্ক প্রচণ্ড অন্থবিধার ত্ষি করা, তাদের তিত্তিকে কাপিয়ে তোলা 
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ও তাদের আভ্যন্তরীণ ভাঙনকে ত্বরাদ্বিত কর! সম্ভব । এবং কেবলমাত্র এমনি 

করেই লালফৌজকে প্ররুতভাবে গঠন কর! যায়, য! ভবিস্ততের মহান বিপ্রবের 
প্রধান হাতিয়ার হযে উঠবে। এক কথায় বল! যায়, কেৰলমাত্র এভাবেই 
বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারকে ত্ববাদ্িত করা সম্ভব । 

বিপ্রবের তাড়াহুড়ার ব্যাধিতে পীড়িত কমরেডরা বিপ্লবের আত্মমুখীন 
শক্তিকে২ অযথার্থভাবে বড় করে দেখেন আর প্রতিবিপ্রবী শক্তিকে দেখেন 

ছোট করে। এ ধরনের মুল্যায়ন প্রধানতঃ আত্মমুখিনতাবাদ থেকেই আসে । 

পরিণামে এটা নিঃসন্দেহে অন্ধক্রিয়াবাদের পথে যায়। অপরদিকে, যদি 

বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তিকে ছোট করে দেখ হয় এবং প্রতিবিপ্রবী শক্তিকে 

বড় করে দেখ হয়, তাহলে, এটাও হবে এক ধরনের অবথার্থ মূল্যায়ন এবং 

নিশ্চিতভাবেই অন্ত ধরনের কুফল নিয়ে আসবে । তাই, চীনের ব্রাজনৈতিক 

পরিস্থিতি বিচার করতে গেলে নিম্নলিখিত মৌলিক বিষয়গুলোকে উপলব্ধি 
করা প্রয়োজন £ 

(১) যদিও এখন চীনা বিপ্রবের আত্মমুখীন শক্তি ছূর্বল, ।কন্ধ অন্যদিকে 

চীনের পশ্চাৎপদ ও ভঙ্গুর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে দাড়ানো 

প্রতিক্রিয়াশীল শাঁসকশ্রেণীর সমস্ত সংগঠনও (রাজনৈতিক ক্ষমতা, সশস্ত্র শক্তি, 
রাজনৈতিক পার্টি ইত্যাদি ) দুর্বল । এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, বর্তমান 
পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর বিপ্লবের আত্মমুখীন শক্তি যদিও বর্তমান 

চীনা বিপ্রবেরর আত্মমূখীন শক্তির চেয়ে সম্ভবতঃ কিছুটা শক্তিশালী, তবু 

যেহেতু সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর শক্তি চীনের প্রতিক্রিয়াশীল 

শাঁসকশ্রেণীর শক্তির চেয়ে আব্রও অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী, সেছেতু 

সেখানে এখনই বিপ্লব শুরু হতে পারছে না । বর্তমানে চীনা বিপ্রবের আত্মমুখীন 

শক্তি যদিও দুর্বল, কিন্তু যেহেভু, প্রতিবিপ্রবের শক্তিও অপেক্ষারুত ছূর্বল, 

সেহেতু, চীন! বিপ্রব নিশ্চিতরূপে পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে অধিক ক্রুতগতিতে 
উত্তাল জোয়ারের দিকে ধাবিত হবে । 

(২) ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর, বিপ্রবের আত্মমুখীন শক্তি 

বাস্তবিকই অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে । অবশিষ্ট শক্তিগুলো৷ খুবই নগণ্য এবং 

যেসব কম্রেডরা কেবলমাত্র কিছুটা বাহ অভিব্যক্তি দেখেই বিচার করেন, 
তারা ব্বভাৰত:ঃই হতাশ হয়ে পড়েন । কিন্ত সারমর্ম দেখে বিচার করলে এটা 

একেবারেই ভিন্ন । এখানে আমরা একট! পুরানো চীনা প্রবাদ প্রয়োগ 
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করতে পারি--'একটি স্ফুলিঙ্গঈই দাবানল স্থ্টি করতে পারে । এর অর্থ, 
বর্তমানে আমাদের শক্তি যদিও অল্পঃ কিন্ত এটা অতি দ্রুতগতিতে বেড়ে 
উঠবে। চীনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই শক্তির বৃদ্ধি শুধু সম্ভবই নয়, 

এমনকি অবশ্তস্ভাবীও | ৩০শে মে'র আন্দোলন এবং তারপরে যে মহান, 

বিপ্রব ঘটেছে, তা থেকে এটা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে । যখন আমরা 
কোন বিষয়কে দেখি, তখন অবশ্তই তার সাব্রমর্সকে দেখতে হবে এবং তার 

বাহ রূপটাকে দেখতে হবে শুধুমাত্র প্রবেশদ্বাবের দিশারী হিসেবে, আর 
প্রবেশদ্বার অতিক্রম করেই সে বিষয়ের সারমর্মকে অবশ্যই আকড়ে ধরতে 

হবে। এটাই শুধু নিতরযোগ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি । 

(৩) তেমনি, প্রতিবিপ্রবী শক্তির মূল্যা়নেও আমাদের কোনমতেই 

কেবলমাত্র তার বাহাক ব্ূপট। দেখলে চলবে না, বরং তার সারমর্ম দেখতে 

হবে। হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে আমাদের ত্বাধীন এলাকার প্রতিষ্ঠার গোড়ার, 

দিকে কিছু কিছু কমরেড হুনান প্রাদেশিক কমিটির বেঠিক মূল্যায়নকেই 

সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করতেন এবং শ্রেণীশক্রকে তার! কানাকড়িরও মূল্য 
দিতেন নাঃ হুনানের শাসক লু তি-পিং৩ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে হুনান 

প্রাদেশিক কমিটি সে সময় (১৯২৮ সালের মে থেকে জুন পযন্ত) “ভীষণ নড়বড়ে” 

“অত্যন্ত আতংকগ্রন্ত'-_এই ছুটি বর্ণনাত্মক কথ। ব্যবহার করেছিল, আজও 

তা ঠাট্টা বিষয় । এ ধরনের মূল্যায়নে অনিবার্ষভাবেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 

অন্ধক্রিয়াবাদের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এর বছরের নভেম্বর থেকে ১৯২৯ সালের 

ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত চার মাসের মতে! সময়ের মধ্যে (চিয়াং কাই-শেক ও কোম়্াংসি 

চক্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবার পরবে) যখন শক্রর তৃতীয় “মিলিত দমন অভিষান"৫ 

চিংকাং পাহাড়ের দ্রিকে এগিয়ে আসছিল, তখন কিছু কিছু কমরেড এই প্রশ্ন 

তুলেছিলেন “আর কতকাল আমব্া' এ লাল পতাকা উড়িয়ে রাখতে পারবে! ?, 

আসলে, তখন চীনে বৃটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে সংগ্রাম অত্যান্ত 

নগ্ন পর্যায়ে নেমে এসেছিল এবং চিয়াং কাই-শেক, কোয়্াংসি চক্র ও ফেং ইয়ু- 
সিয়াংয়ের মধ্যে একটি জটপাকানে। যুদ্ধাবস্থার স্ষ্টি হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে এটাই 

ছিল সেই সময়, যখন প্রতিবিপ্রবী শোতে ভাটা পড়তে শুরু হয়েছিল এবং 
বিপ্রবী আোত আবার বাড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু সেই সময়ে শুধু যে লাল- 
ফৌজ ও স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের মধ্যেই হতাশাপূর্ণ চিস্তাধার! বিদ্যমান ছিল 
তাই নয়, এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটিও এ বাহক রুপ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে ছিল, 
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এবং তার মধ্যেও হতাশার স্বর ফুটে উঠেছিল । সে সময়ে পার্টিতে যে হতাশা- 
পূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারীর চিঠিই তার প্রমাণ ॥ 

(৪) বাস্তব অবস্থা আজও এমন যে, যেসব কমরেড বর্তমান অবস্থার 

সারমর্সকে না দেখে কেবল তার বাহিক রূপটাই দেখেন তীর সহজেই 
বিভ্রাস্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে, লালফৌজে কর্মরত আমাদের 
লোক যখন যুদ্ধে পরাজিত হন বা চাব্রিদিক থেকে বেষ্টিত হন 
অথবা শক্তিশালী শক্রর দ্বারা পশ্চাদ্ধীবিত হন, তখন প্রায়ই নিজের অজান্তে 
এই ধরনের সাময়িক, বিশেষ ও সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিকে সাধিক ও অত্তিরঞ্জিত 
করে তোলেন, যেন গোটা চীনের এবং সমগ্র বিশ্বের পর্রস্থিতিতে আশার 

আলো৷ নেই এবং বিপ্লবের জয়ের প্রত্যাশ! স্বদূরপরাহত । কোন জিনিস পর্য- 

বেক্ষণে তারা শুধু বাহিক রূপকেই আকড়ে ধরে থাকেন এবং সারবস্তকে ঝেড়ে 
ফেলে দেন, কারণ তার। সাধারণ অবস্থার সারবস্র কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
করেননি । যদ্দি কেউ প্রশ্ন করে যে, চীনে বিপ্রবী উত্তাল জোয়ার শীঘ্রই 
আসবে কিনা-_যেসব ছন্দ বিপ্রবী উত্তাল জোয়ারের উদ্ভব ঘটায় সেই ছন্বগুলো 

প্রকৃতই বিকাশলাভ করছে কিনা, শুধু তা পুজ্ঘান্গপুঙ্রূপে পরীক্ষা করেই 
এটা স্থির করা যায়। যেহেতু, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাস্রাজ্যবাদী দেশগুলোর 
পরস্পরের যধো, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশগুলোর মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের 
নিজেদের দেশের সবহারাশ্রেণীর মধ্যে ছন্দ বিকাশলাভ করেছে, সেহেতু, 
সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চীনকে কেড়ে নেবার প্রয়োজনীয়ত! আরও তীব্রতর হয়ে 
উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চশনকে কেড়ে নেবার প্রতিদবন্দিতা যখনই 
তীব্রতর ভয়ে ওঠে তথনই সাম্রাজ্যবাদ ও সমগ্র চীনের ছন্দ, সাম্রাজ্যবাদীদের 
পরমস্পন্সের মধ্যেকার ছন্দ চীনের মাটিতে একই সঙ্গে বিকাশলাভ করে, ফলে 
চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিভিন্ন চক্রের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক জটপাকানো 
মুদ্ধ, বা দিন দিন সম্প্রসারিত ও তীব্রতর হয় এবং তাদের মধ্যেকার ছন্দের হয় 
ক্রমৰিকাশ। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিভিন্ন চক্রের মধ্যেকার ছন্দের অর্থাৎ 

যুদ্ধবাজদের জটপাকানে! যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আসে আরও বেশি করভার-_এই- 
ভাবে ব্যাপক করদাতা জনগণ ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের মধ্যেকার ছন্দ দিন 

দিন বিকাশলাভ করে । সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের জাতীয় শিল্পের মধ্যে ছন্ব দেখা 
দেবার ফলে চীনের জাতীর শিল্প সাতাজাবাদের কাছ থেকে সুবিধে আদায় 
করতে পারে না এবং এটা উনের বুর্জোয়াশ্রেণী ও চীনের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার 

১৫৫ 



ছল্বকে তীত্র করে তোলে। চীনা পুঁজিপদ্িত্বা মরিয়া হয়ে শ্রমিকদের শোষণ 
করে বাচার পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে, আর শ্রমিকর! তা প্রতিরোধ 

করছে। সাত্রাজ্যবাদীদের বাণিজ্যিক আক্রমণ, চীনা বণিক-পুঁজিপতির 
শোষণ, সরকারের মোটা কর ধার্ধ ইত্যাদি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারশ্রেণী 
ও কৃষকদের মধ্যে ছন্ব আরও গভীরতর হচ্ছে, অর্থাৎ জমির থাজনা ও 

অতিশ্রিস্ত স্থদের মাধ্যমে শোষণ আবও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ৰেড়ে উঠছে 

জমিদারদের বিরুদ্ধে কষকদের ঘ্বণা। বিদেশী মালের চাপ, ব্যাপক শ্রমিক- 

কৃষকসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতাঁর হাস এবং সরকারী করের বৃদ্ধি_.এ সব কারণে 

চীনে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবসায় ও স্বাধীন উতৎ্পাদকের! দিন দিন দেউলিয়ার 

পথে যাছে। রসদ এবং আধিক টানাটানির অবস্থায়ও প্রতিক্রিয়াশীল সরকার 

সীমাহীনভাবে তার সৈন্তবাহিনী বাড়িয়ে চলেছে এবং এই কারণে দিনের 

পর দিন যুদ্ধ বেশি হচ্ছে, ফলে ৫সনিকসাধারণ সর্বদ'ই দঃখকষ্টের মধ্যে পড়ে 
থাকে । রাষ্ট্রের কর-বুদ্ধি, জমিদার কর্তৃক খাজনা ও সুদ-বুদ্ধির এবং দিনের 

পর দিন যুদ্ধের বিপর্যয়ের বিস্ততির কারণে দেশের সর্বত্রই দেখ! দেয় ছুভিক্ষ ও 
ডাকাতি এবং ব্যাপক কৃষক ও শহরের গরীবরা। জীবন ধারণে নিরুপায় হয়ে 

পড়ে । স্কুল চালনার জন্য কোন টাকা ন1 থাকায় বহু ছাত্র আশঙ্কা করত 

যেতারা শিক্ষার সুযোগ হারাবে । যেহেতু উৎপাদন পশ্চাৎপদ, সেহেতু বহু 
মাতকের চাকুরীর আশা নেই। যদি আমরা উপরোলিখিত ছন্দ সমূহ 

উপলদ্ধি করি, তাহলে আমর জানতে পারব যে, কি রকম শস্কাকুল পরিস্থিতি 

এবং বিশৃংখল অবস্থার মধ্যে চীন রয়েছে । আরও জানতে পারব যে, সাম্রাজ্য- 

বাদ, বুদ্ধবাজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার অনিবার্ধ এবং 
তা আসবে অতি শীন্ই । সমগ্র চীন শুকনো জ্বালানি কাঠে ভরা, তা শ্রীন্ুই 
আগুনে দাউ দাউ করে জলে উঠবে। একটি স্ফুলিই দাবানল স্প্টি করতে 

পারে-_-এই প্রবাদবাকণটি চীনের বর্তমান পরিস্থিতি ফিভাবে বিকাশলাভ 

করবে তার একটি উপযুক্ত বর্ণনা । বহু জায্নগায় শ্রমিকদের ধর্মঘট, কৃষকদের 

অভ্যুত্থান, সৈনিকদের বিদ্রোহ ও ছাত্র-ধর্মঘট প্রসারলাভ করছে-_কেবলমাত্র 

এগুলোর দিকে তাকালেই আমরা জানতে পারব যে, “স্ফুলিঙ্গঃ থেকে “দাবানল 
তষ্টির সময় নিঃসন্দেহে আর বেশি দূরে নেই । 

উপরের কথাগুলোর সারাংশ ১৯২৯ সালের ৫ই এপ্রিল তারিথে ফ্রণ্ট- 

কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটিকে যে চিঠি দিয়েছে তাতে ইতিমধ্যেই বর্ধিত হয়েছে । 
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এ চিটিতে বলা হয়েছে : 

কেন্দ্রীয় কমিটির এই চিঠিতে (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯) বাম্তব 
পরিস্থিতি এবং আমাদের আত্মমুখীন শক্তির মূল্যায়ন অত্যন্ত হতাশাব্াপ্রক 
ছিল। চিংকাং পাহাড়ের বিরুদ্ধে কুওমিননাঙের তিনটি পমন অভিযান, 

ছিল প্রতিবিপ্রবের উচ্চতম শোতের অভিব্যক্তি। কিন্তু সে জআোত 

সেখানেই থেমে গিয়েছিল এবং তারপর থেকে প্রতিবিপ্রবী শোতে ধীরে 

ধীরে ভাটা পড়ল আর বিপ্লবী শআ্বোতে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল। পার্টির 
সংগ্রামী শক্তি ও সাংগঠনিক শক্তি কেন্দ্রীয় কমিটি যেভাবে বর্ণনা 

করেছে, যদিও সেই মাত্রায় ছূর্বল, ত৭ুও প্রতিবিপ্রবী শ্রোত ক্রমশঃ কষে 

যাবার অবস্থায় সেগুলো অবশ্ঠই ভ্রত পুনরুদ্ধার হবে এবং পার্টির 
নিক্ষিয়তার মনোভাবও তাড়াতাড়ি দূর হবে। জনসাধারণ অবশ্তই 

আমাদের পক্ষে আসবেন । কুওমিনতাঁডের গণহত্যার নীতি “মাছকে 

গতীবর জলে তাড়ানো”৬ এই প্রবাদের মতো কাজ করে এবং সংস্কারবাদ ও 

আর জনসাধারণের মধ্যে আবেদন স্থষ্টি করতে পারে না। এটা নিশ্চিত 

যে, কুওমিনতাঙ সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রম শীঘ্রই অপসারিত হবে । আদব 

পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনার ব্যাপারে কোঁন 

পার্টিই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে না। 
পার্টির যষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের" নির্দোশত রাজনৈতিক লাইন ও 

সাংগঠনিক লাইন সঠিক, অর্থাৎ বিপ্লবের বর্তমান পর্যায় ভচ্ছে গণতান্ত্রিক, 

সমাজতান্ত্রিক নয় এবং পার্টির বর্তমান কর্তব্য হুল (“বড় বড় শহরে" 

শব্ধ যোগ করে নিতে হবে)৮ জনসাধারণকে ত্বপক্ষে টেনে আনা, 

অবিলঘ্ধে অভ্যুর্থান ঘটানে নয়। কিন্ত বিপ্লব দ্রুতগতিতে বিকাশলাভ 

করবে এবং সশস্ত্র অভ্যু্খানের জন্ত আমাদের প্রচার ও প্রস্তুতির 

ব্যাপারে সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান বিশৃংখলাপূর্ণ 
পরিস্থিতিতে সক্রিয় সংগ্রামী শ্লোগান ও সক্রিয় মনোভাবের দ্বারাই কেবল 

আমরা জনসাধারণকে পন্রিঙালিত করতে পান্রি। কেবলমাত্র এ ধরনের 

সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেই পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে পুনরুদ্ধার করা 

সম্ভব ।...সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বইই হচ্ছে বিপ্লবে বিজয়সাভের একমাত্র 

চাবিকাঠি । পার্টির সর্বহার! ভিত্তি স্কাপন করা, প্রধান প্রধান শহর ও 
অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পার্টির শাখা খোল! বর্তমানে পার্টির 
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লাংগঠনিক ক্ষেত্রের প্রধান কর্তব্য । কিন্তু একই সময়, প্রামাঞ্চলে সংগ্রামের 

বিকাশসাধন, ছোট ছোট এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা 

এবং লালফৌজের ্থষ্টি ও প্রসার__বিশেষ করে এগুলোই হচ্ছে শহরের 
সংগ্রামকে সাহায্য করার এবং বিপ্লবী শ্রোতের জোয়ার বৃদ্ধিকে ত্বরাদ্বিত 

করার প্রধান শর্ত। তাই, শহরের সংগ্রামকে পরিত্যাগ করা ভুল হবে। 

কিন্তু কুষক শক্তি শ্রমিক শক্তিকে ছাড়িয়ে গিয়ে বিপ্রবের ক্ষতি করবে বলে 

কৃষক শক্তির বুদ্ধিকে ভয় করাটাও আমাদের মতে ভুল ( অবশ্তই যদি 

কোন পার্টি-সদন্যদের মধ্যে এরকম মত থেকে থাকে )। কারণ, আধা- 

ওপনিবেশিক চীনে বিপ্লব শুধু তখনই ব্যর্থ হয়, যখন র্ুষক-সংগ্রাষ 

শ্রমিকদের নেতৃত্ব ন! পায়, কিন্তু রুষক-সংগ্রামের বিকাশ যখন শ্রমিকদের 

শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়, তখন বিপ্রব কখনে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 

লাঁলফোৌজের কার্য কলাপের কৌশলের প্রশ্ন সম্পর্কে এ চিঠিতে নিম্নলিখিত 
উত্তর ছিল : 

লালফৌজকে সংরক্ষণ ও জনসাধারণকে জাগাবার উদ্দেশ্য আমাদের 
সৈন্তবাহিনীকে খুব ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে 
দিতে এবং সৈক্কবাহিনী থেকে চু তে ও মাও সে-তুঙকে সরিয়ে দিতে 
কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে করে প্রধান প্রধান লক্ষ্যবস্ত 

শত্রুর অগোচরে থাকে । এট! একটা অবাস্তব অভিমত | ১৯২৭-২৮ সালের 

শীতকালে আমর! পরিকল্পনা করেছিলাম যে, প্রত্যেকটি কোম্পানি বা 

ব্যাটেলিয়ন একাকী কাজ করবে, পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে এবং 

গেরিলা যুদ্ধকৌশলের দ্বারা জনসাধারণকে উদ্দ্ধ করবে, যাতে করে 
লক্ষ্যবস্ত শক্রর অগোচরে থাকে । এই পরিকল্পনা কার্ধকরীী করতে 

আমরা বহুবার চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হয়েছি। 

তাঁর কারণ হচ্ছেঃ (১) নিয়মিত লালফৌজের অধিকাংশ সৈম্তই 
স্থানীয় নন এবং তাদের পটভূমি স্থানীয় লালরক্ষী বাহিনীর পটভূমি থেকে 

আলাদ। । (২) বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত কৰে দেবার ফলে 

নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলার ব্যাপারে 

অক্ষমত। দেখ! দেয়, এতে সহজেই পরাজয় ঘটে । (৩) ইউনিটগুলে শক্রর 

আঘাতে একটা একটা করে সহজেই ভেঙে পড়তে পাবে । (৪) অবস্থ! 

সত প্রতিকূল আমাদের ' লৈস্ভবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করাবার ও সংগ্রামে 
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নেতাদের দুরঢ়প্রতিজ্ঞ হবার প্রয়োজনীয়তা তত বেশি, কেবলমাত্র 
এইভাবেই, আভ্যন্তরীণ শ্রক্য গড়ে তুলে আমর শক্রর মোকাবিল! করতে 

পার্ি। শুধুমাত্র অনুকূল অবস্থাতেই গেরিলা তৎপরতার জন্ত আমাদের 
সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করা বিধেয়, আর সেই সময়ে, প্রতিকূল অবস্থার 

মতো প্রতিমুহূর্তেই নেতাদেরকে বাহিনীর সঙ্গে থাকার দরকার নেই। 
উপরোক্ত অংশের ক্রটি হচ্ছে এই ষে, সৈম্তবাহিনীকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে 

যে যুক্তি দেখানে। হয়েছিল তা সবই নেতিবাচক ধরনের-_-এটা৷ যোটেই যথেষ্ট 

নয়। 'আমাদের সৈম্তবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করার ইতিবাচক যুক্তি হচ্ছে যে, 

শুধুমাত্র কেন্দ্রীভূত করেই অপেক্ষারুত বৃহত্তর শত্র-ইউনিটগুলিকে নিশ্চিহ্ন 

করতে সক্ষম হব, শহর-নগর দখল করতে সক্ষম হব । অপেক্ষাকত বৃহত্তর শক্র- 

ইউনিটগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে শহর-নগর দখল করে নিয়েই কেবল আমর! 
ব্যাপকভাবে জন্পাধারণকে জাগিয়ে তুলতে পারব এবং সংলগ্র কয়েকটি জেল! 

জুড়ে রাজনৈতিক ক্ষমত! প্রতিষ্ঠা করতে পারব । কেবলমাত্র এইভাবেই 
স্থদূরপ্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারব (যাকে আমরা “রাজনৈতিক প্রভাৰ 
বিস্তার করা” বলে থাকি ) এবং বিপ্লবী উত্তাল জোয়ারকে ত্বরান্বিত করার 
ব্যাপারে বাস্তব ফললাভ করতে পারব। উদাহরণশ্বরূপ, গত বছরের আগের 

বছরে হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে এবং গত বছরে পশ্চিম ফুকিয়েনে৯ ষে 
রাজনৈতিক ক্ষমত। আমর! স্থাপন করেছিলাম, তা সবই হচ্ছে আমাদের 
সৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করার নীতির ফল। এটা হচ্ছে একট! সাধারণ মূলনীতি 

কিন্ত এমন সময় কি নেই ধখন আমাদের সৈম্তবাহিনীকে বিভক্ত করতেই হয়? 
হ্যা, এমন সময়ও আছে। কেন্ত্রীয় কমিটির কাছে লেখা ফ্রণ্ট-কমিটির চিঠিতে 

বল। হয়েছে লালফৌজের গেরিলা বুদ্ধকৌশলের কথা-_তাতে সৈন্তবাহিনীকে 

স্বল্প দূরত্বের মধ্যে ৰিভক্ত করার কথাও রয়েছে £ | 

গত তিন বছরের সংগ্রাম থেকে যে যুদ্ধকৌশল আমর! অর্জন করেছি, 
তা অন্ত যে-কোন যুদ্ধকৌশল- প্রাচীন বা আধুনিক, চীনা বা বিদেশী 
যুদ্ধকৌশল থেকে সত্যি সত্যি ভিন্ন। আমাদের যুদ্ধকৌশল দিয়ে 
জনসাধারণকে সংগ্রামের জন্য দিনের পর দিন ব্যাপকতর আকারে জাগ্রত 

করা যায় এবং কোন শক্রই, সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, 
আমাদের সঙ্গে এটে উঠতে পারে না । আমাদের যুদ্ধকৌশল হল গেরিল। 

যুদ্ধকৌশল। এতে মূলতঃ থাকে £ ্ 
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“জনসাধারণকে জাগাঁবার জন্ত আমাদের সৈম্তশক্তিকে বিভক্ত 

কর, শক্রর সাথে মোকাবিলার জন্ত আমাদের সৈনম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত 

কর1 1” 

“শত্রু এগোয়, আমরা পিছোই ॥ শক্র শিবির ফেলে, আমরা হয়ব্রান 

করি ; শক্ত ক্লাস্ত হয়, আমর] আক্রমণ করি ; শক্র পালায়, আমরা পিছনে 

ধাওয়! কৰি ।, 

“দৃঢ় ঘাটি এলাক1১০ বিষ্তারের কাজে ঢেউয়ের কায়দায় এগিয়ে যাবার 

নীতি প্রয়োগ কর। ; য্থন শক্তিশালী শত্রু তাড়া করবে, তখন বুভাকারে 

চলার নীতি প্রয়োগ করা ।” 

“অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে থুব ভাল পদ্ধতিতে ব্যাপকতর জনসাধারণকে 

জাগ্রত কর1 1” 

এই ধরনের যুদ্ধকৌশল ঠিক জাল ফেলার মতন । প্রয়োজনীয় মুহর্তে 
জাল ফেলতে হয় এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জাল গুটিয়ে নিতে হয় । আমর! 

জাল ফেলি জনসাধারণকে আমাদের পক্ষে আনার জন্ত এবং গুটিয়ে নিই 

শত্রুর মোকাবিলা করার জন্ত। বিগত তিন বছর ধরে আমর এই যুদ্ধ- 
কৌশলই প্রয়োগ করেছি। 

এখনে “জাল ফেলার” অর্থ হচ্ছে সৈম্বাহিনীকে স্বল্প দূরত্বের মধ্যে বিভক্ত 
করা । যেমন, হুনান-কিযম়াংসী সীমান্ত এলাকার জেল! শহর ইউংসিনকে যখন 

প্রথমবার দখল করলাম, তথন ইউংসিন জেলার সীমানার মধ্যে আমর! আমাদের 

২৯তম ও ৩১তম রেজিমেণ্টকে বিভক্ত করেছিলাম, আবার আমরা যখন 

তৃতীয়বার ইউংসিন দখল করলাম তখন আর একবার আমর! সৈন্তবাহিনীকে 

বিভক্ত করলাম_-২৮তম র্রেজিমেণ্টকে আনফু জেলার সীমান্তে, ২৯তম 

প্রেজিমেণ্টকে লিয়েনহুয়াতে এবং ৩১তম রেজিমেণ্টকে কিমান জেলার সীমাস্তে 

পাঠালাম। আবার? গত বছরের এপ্পিল-মে মাসে দক্ষিণ কিক্নাংসীর জেলা- 

গুলোতে, জুলাই মাসে পশ্চিম ফুকিয়েনের জেলাগুলোতে আমর! আমাদের 

সৈন্তবাহিনীকে বিভক্ত করেছিলাম । স্থদূর ব্যবধানের মধ্যে আমাদের 
সৈন্তবাহিনীকে বিভক্ত করে দেওয়! শুধু ছুই শর্তেই সম্ভব-_-অপেক্ষাকৃত অনুকূল 
পরিবেশ ও অপেক্ষাকৃত সবল নেতৃস্থানীয় সংস্থা । কারণ, আমাদের সৈম্ত- 

বাহিনীকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণকে নিজেদের পক্ষে আনার 

জন্ত, ভূমি-বিপ্রবকে গভীরতর করার জন্ত, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার 
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জন্গ এবং লালফোর্জ ও স্থানীয় সশস্ত্র শক্তিকে সম্প্রসারিত করার জন্ত 

নিজেদেরকে আরও বেশি সক্ষম করে তোলা । যদি এই উদ্দেশ্যে পৌছাতে 
অক্ষম হই অথবা! যর্দি আমাণের ঠৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করার ফলে পরাজয় ঘটে, 

লালফৌঙ্জের শক্তি হুল হয়ে পড়ে--যেমন দুবছর আগে আগষ্ট মাসে ছেনচৌর 
উপর আক্রমণ চালাবার জন্য হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে 

বিভক্ত করা হয়েছিল-_-তাহলে আমাদের টসন্তবাহিনীকে বিভক্ত না করাই 

ছাল । কিন্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, উপরোলিখিত শত দুটি 

মিটলে আমাদের টসন্যবাহিনীকে বিভক্ত কতা উচিত।॥ কারণ, তখন বিভক্ত 

করাটাই কেন্দ্রীভূত করার চেয়ে স্থবিধাজনক। 

কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারী মাসের চিঠির মর্ ভাল নয় এবং চতুর্থ বাহিনীর 

পাটি-সংগঠনের কিছু সংখ্যক কমরেডের উপরে তা! খারাপ প্রভাব বিস্তার 

করেছিল । সেই সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এই বলে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারী; 

করেছিল যে, চিয়াং কাই-শেক ও কোয়াংসি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধ। অবশ্থস্তাবী 
নয়। কিন্ত তার পর থেকে কেন্দ্রীয় কম্টিির মূল্যায়ন ও নির্দেশগুপি মোটা 
মুটিভাবে ঠিকই হয়েছে । অযথার্থ মুল্যায়ন-সম্বলিত বিজ্ঞঞ্চিটি সংশোধনের 

উদ্দেশ্টে কেন্দ্রীক কমিটি ইতিমধ্যে আর একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করেছে । যদিও 

লালফৌজের নিকট কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেরিত চিঠির কোন 
সংশোধন কর] হয়নি, তবু তার পরবর্তাঁ নির্দেশগুলোতে সে রকমের হতাশার 
হুর আর নেই এবং লা্ফৌজের কার্যকলাপ সম্পর্কে এর অভিমত এখন 

আমাদের অভিমতের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু এ চিঠি কিছু কিছু কমরেডের 
মধ্যে যে খারাপ প্রভাব বিস্তার করেছে ত1 এখনো টিকে আছে। তাই, আম 

মনে করি যে, এ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন এখনো রয়েছে । 

কিয়াংসী প্রর্দণশেকে এক বছরের মধ্যে দখল করে নেবার পরিিকল্পনাটাও 

গত বছরের এপ্রিল মাসে ফ্রণ্ট-কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করেছিল, 

পরে ইউতুতে একটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা 

চিঠিতে সে সময়ে দেখানে। যুক্তিগুলে! ছিল নিম্নরূপ : 
চিয়াং কাই-শেকের সৈশ্তবাহিনী ও কোয়াংসি যুদ্ধবাজদের সৈন্যবাছিনী 

কিউকিয়াঙের নিকটবর্তী অঞ্চলে পরস্পরের নিকটতব হচ্ছে--একটি বিরাট 

যুক্ত আসন্গ। গণ-সংগ্রামের পুনরারস্ত আর প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের 

ভেতরকার ছন্দের প্রসার এমনি সম্ভাবনা নিযে এসেছে যে, শীত্রই বিপ্রবী 
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উত্তাল জোয়ার আসবে ! এই অবস্থায়, আমাদের কাজকর্মের বন্দোবস্ত করতে 

গেলে» আমরা মনে করি যে? দক্ষিণের প্রদেশগুলির মধ্যে কোকাংতুং এবং 
নান প্রদেশ ছুটিতে মুত্হ্দ্দি নর্জোয়] ও জমিদারদের সশস্ত্র শক্তি অতিশয় 

সবল, অধিকম্ত হুন!নে পার্টির অন্ধক্রিয়াবাদী ভুলের জন্যই পার্টি-সংগঠন ও 

গণভিক্তি ছুই বিনষ্ট হয়েছে । কিন্ত ফুকিয়েন, কিক্তাংসপী এবং চেকিক়্াং 

এই তিনটি প্রদেশে পরিস্থিতি অন্য রকম । প্রথমত:, এই তিনটি প্রদেশে 

শত্রুদের সৈন্যশক্তি সবচেয়ে দুর্বল । চেকিয়াডে কেবলমাত্র চিয়াং পো- 

ছেঙের ১৯ অধীনে অল্প সংখ্যক প্রাদেশিক রক্ষীবাহিনী বুয়েছে। ফুকিয়েনে 

যদিও শক্রবাহিনীর পঁচটি দঙ্গের সব মিপিয়ে মোট ১৪টি ব্রেজিষেণ্ট আছে» 

কিন্ত কুয়ো ফেউ-মিডের রজিমেণ্টকে হতিমধ্যেই বিধ্বস্ত করা হয়েছে । 

ছেন কুয়ো-ই আর লু শিও-পাড়ের১২ অধীনে যে ছটি সৈন্র্ল রয়েছে 

তারা সবই দহ্থ্যবাঁহ*শ, তাদের যুদ্ধক্ষমতা অল্প । উপকৃপে অবস্থিত ছুই 

ব্রিগেড নৌসৈশ্ত কখনো যুদ্ধ করেনি এবং তাদের যুদ্ধক্ষমতা নিশ্চয়ই 
বেশি শয়। একমাত্র চ্যাং চেনই ১৩ তুলনামূলকভাবে যুদ্ধ করতে সক্ষম; 

কিন্ত ফুকিয়েন প্রাদদোশক কমিটির বিশ্লেষণ অঙ্থলারে, তারও শুধু ছুটি 
রেজিমেণ্ট অপেক্ষারুত শক্তিশাশী। অধিকন্ত, ফুকয়েনে এখন পরিপূর্ণ 
বিশুংখলা এবং অনৈক্য বিব্াজ করেছে। কিয়াংদীতে চু পেই-তে ৯৪ ও 

পিউং পি-হুইয়ের ৯৫ অধীনস্থ দুই সৈন্তদলের মোট ১৬টি রেজিমেণ্ট রয়েছে, 

ফুকিয়েন অথবা! চেকিয়াঙের সৈন্ঠশক্তির চেয়ে এরা বেশি শক্তিশাপী, কিন্ত 

হুনানের সম্তশক্তির থেকে অনেক নিকইঈতর ॥ দ্বিতীয়তঃ, এই তিনটি 

প্রদেশে অন্ধক্রিয়াবাদী ভুল তুলনাগতভাবে কম করা হয়েছে । চেকিয়াঙের 

পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়; কিন্তু ছনানের চেয়ে 

কিয়াংশী ও ফুকিয়েন প্রদেশ ছুটিতে পার্ট-সংগঠন ও গণভিত্তি কিছুটা 

তাল। দৃ্ান্ত হিসাবে কিষ়্াংসীর কথা ধরা] যাক। উত্তর কিয়াংসীতে 

তেহান, পিউশুই এবং থুঙকুতে আমাদের এখনেো। বেশ কিছুটা ভিত্তি 

বয়েছে । পশ্চিম কিক্তাংসপীতভে নিংকাড, ইউতঙাশন, পিয়েনভুয়া ও 

স্ুইচুযীনে পার্টি এবং লাপবুক্ষী বাহিনীর শক্তি এখনো আছে। দক্ষিণ 

কিয়াংসীতে আরও বড় আশা রয়েছে । কিয়ান, ইউওফেং ও সিংকুয়ে। প্রভৃতি 

জেলাগুলিতে লালফৌজের ছিতীয় ও চতুর্থ রেজিমেন্ট ত্রমে ক্রমে প্রসারিত 
হতে , চলেছে । ফ্যাঙ চি-মিনের লালফৌজ ঘে ধ্বংস হয়েছে তা নম্ব। 
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এইভাবে হ্যা্টি হয়েছে চারদিক থেকে নানছাঙকে ঘিরে ধরার অবস্থা]। 
আমর কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে স্থপারিশ করছি যে, কুওমিনতাঙ যুদ্ধ- 

বাজদের মধ্যে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের সময়ে কিয়াংসী প্রদেশকে এবং সঙ্গে সঙ্গে 

পশ্চিম ফুকিয়েন ও পশ্চিম চেকিয়াঙ দখল করে নেবার জন্য চিয়াং কাই- 

শেক ও কোয়াংসী চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করা উচিত। এই 
তিনটি প্রদেশে আমার্দের উচিত লালফৌজকে বাড়ানো এবং জনসাধারণের 
স্বাধীন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা । এই পরিকল্পনাকে এক বছরের মেয়াদের 

মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। 
কিয়াংসীকে দখল করার এই প্রস্তাবের মধ্যে ভুল হচ্ছে এক বছরের মেয়াদ 

ধাধ করা1। কিয়াংসীকে দখল করার কথা বলতে গেলে, আমরা শুধু যে 

কিয়াংসী প্রদেশের নিজন্ব অবস্থার কথ। বিবেচনা করছি তা নয়, পরস্থ শীঘ্রই 

যে দেশব্যাপী বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে সে কথাটাও বিবেচন। করছি। 

শীঘ্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আলবে--এ বিষয়ে আমরা যি বিশ্বান না 

করতাম, তাহলে এক বছবের মধ্যে আমরা কিয়াংপী দখল করতে পারব, 

এই সিদ্ধান্তে কোনমতেই উপনীত হতে পারতাম না। এ প্রস্তাবের ক্রুটি 

ছিল এক বছরের একট। মেয়াদ ধা করা, যা করা উচিত ছিল নাঁ। স্ৃতরাং 

“শীভ্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে” এই বাক্যটির মধ্যে শীঘ্রই" শব্দটিতে 

এমনি করেই দেওয়া হয়েছিল সহিষুুতার গন্ধ। কিয়াংপীর আত্মমুখান ও 

বাস্তব অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওষ। খুবই প্রয়োজন । কেন্দ্রীয় কমিটিবর 
কাছে ' লেখা চিঠিতে বণিত আত্মমুখীন অবস্থা, ছাঁড়াও, বাস্তব অবস্থার তিনটি কথ! 
এখন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । প্রথমতঃ, কিয়াংসীর অর্থশীতি 

প্রধানতঃ সামস্ততান্ত্রি, এখানে ব্যবসায়ী পুজিপতিশ্রেণীর শক্তি অপেক্ষাকৃত 
ছুর্ল এবং অন্ত যে-কোন দক্ষিণ প্রদেশের চাইতে এখানকার জমিদারদের সশস্ত্র 

শক্তি দুর্বল । দ্বিতীক্বতঃ, কিয়াংসীর নিজন্ব কোন প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনী 

নেই, এখানে সচরাচর অন্যান্ত প্রদেশের পৈম্তবাছিণী মোতায়েন থাকে । 

এইসব সৈন্দ্দের এখানে পাঠানে হুয় 'কমিউনিস্টদের দমন করবার জন্ত' অথবা 

“ডাকাতদের দমন করবার জন্যঃ । তারা কিন্তু স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে অপরিচিত, 

প্রদেশের স্থানীয় ট্দন্তবাহিনী যেভাবে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ত, তার চেস্কে 
অনেক কমই তারা এখানে জড়িয়ে পড়ছে; প্রায়শই এই ব্যাপারে তার 

তত আগ্রহী নয়। তৃতীয়ত: কিয়াংসী প্রদেশ সাম্রাজ্যবাধা প্রভাব থেকে 
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অপেক্ষাকৃত দুরে, হংকংয়ের নিকটবর্তা ও প্রায় সর্বতোভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন 
কোয়াংতুঙের মতো নয়। এ তিনটি কথা বুঝলেই আমর] ব্যাখ্যা করতে 

পারব অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পল্লী অভ্যু্খান কেন কিয়াংশীতে বেশি 
ব্যাপকতর, লালফৌজ ও গেবিলাবাহিনীর সংখ্যা অন্যান্ত প্রদেশের থেকে 

কেনই-বা কিয়্াংসীতে বেশি। 
শীত্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে--এই বক্তব্যের মধ্যে শীঘ্ই 

শব্দটিকে আমরা তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করব? কমরেডদের মধ্যে অনেকের 

জন্যই এটা একটা সাধারণ প্র» । মারকসবাদীর। গণক নন, ভবিষ্যতের বিকাশ 

ও পরিবর্তনের সাধারণ গতি কোন দিকে তা-ই শুধু তীর্দের বলা উচিত এবং 
কেবলমাত্র এটাই তারা করতে পারেন, যাসত্রিকভাঁবে দিনক্ষণ ধার্য করা তাদের 
উচিত নয় এবং তা করাও অসভ্ভব। কিন্ত আমি যখন বলি যে, চীনে শীগ্রই 

বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আপবে, তখন আমি কোনমতেই এমন কোন কিছু বলি 
না, য। কিছু কিছু লোকের ভাষায় “আসার সম্ভাবন। রয়েছে” যা কাজেবু পক্ষে 

তাৎ্পর্যহীন যা অলীক এবং যা লাভ করা যায় না। এ যেন সমুদ্রের সথদূরে 
একটি জাহাজের মতো, তীর থেকে যার মাস্তলের মাথাটা ইতিমধ্যেই দেখা 
যায়, এ যেন পূর্ব দিগন্তের উদক্নোন্মুখ প্রভাত ত্ুর্য্যের মতো, যার ঝলোমলো রশ্মি 
দেখা। যায় উচু পাহাড়ের শিখর থেকে, এ যেন মাতৃগর্ভে অস্থিভাবে সঞ্চরণরত 
জন্মোম্মুখ শিশুর মতে ৷ 

টাকা 
১। কমরেড ফ্যাঙ চি-মিন ছিলেন কিক্বাংসী প্রদেশের ই-ইয়াঙের * 

অধিবাসী, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, উত্তর-পূর্ব 
কিয়াংসীর লাল এলাকার এবং লালফৌজের দশম আমির প্রতিষ্ঠাতা । ১৯৩৪ 
সালে লালফৌজের জাপানবিরোধী অগ্রগামী বাহিনীকে উত্তরমুধী অভিযানে? 
তিনি পরিচালনা! করেছিলেন । প্রতিবিপ্রবী কুমিনতাঙ বাহিনীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে ১৯৩৫ সাক্রে জানুয়ারী মাসে তিনি ধরা পড়েন এবং জুলাই মাসে তিনি 
বারত্বপুরভাবে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন কিয়াংসার নানছাডে। 

২। “বিপ্লবের আত্মম্খীন শঙ্তি' বলতে কমরেভ মাও সে-তুও এখানে 
বিপ্লবের সংগঠিত শক্তিকে বুঝিয়েছেন । 
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৩। লু তি-মিং ছিলেন একজন কুওমিনতাও যুদ্ধবাজ, ১৯২৮ সালে তিনি 
হুনান প্রদেশের কুওমিনতাঙ সরকারের গভর্ণর ছিলেন । 

৪। চিয়াং কাই-শেক ও কোদ্াংসি চক্রের মধ্যে যুদ্ধ, অর্থ নানকিং-এর 

কুণওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ চিয়াং কাই-শেক এবং কোয়াংসি প্রদেশের যুদ্ধবাজ লি 
চোং-জেন ও পাই ছুং-শি'র মধ্যে ১৯২৯ সালের মার্চ-এপ্রিলের যুদ্ধ । 

৫। হুনান ও কিয়াংসীর কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজর] লালফৌজের ঘাঁটি 
এলাকা চিংকাং পার্বত্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে তৃতীয়বার যে আক্রমণ চালিয়েছিল, 

এথানে সেই অভিযানের কথাই বল! হয়েছে । ১৯২৮ সালের শেষের দিক থেকে 

১৯২৯ সালের প্রথম দিক পর্ষন্ত এই অভিযান চলেছিল । 

৩। এটি মেনসিয়াস থেকে উদ্ধৃতি । যে অত্যচারী রাজা জনগণকে 

ভাল শাসক খুঁজতে বাধ্য করে, তাকে সে তুলনা! করছিল “মাছকে গভীর 
জলে তাড়ানো” উদ্বিড়ালের সঙ্গে । 

৭। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় 
কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় । এ কংগ্রেস দেখিয়েছিল যে, ১৯২৭ সালে বিপ্রবের 

পরাজয়ের পরেও চীনের বিপ্লব প্রকৃতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততম্ত্রের বিরুদ্ধে 

বুর্জোয়া-গণতাস্ত্রিক বিপ্রবই ছিল। আরও দেখিয়েছিল যে, নতুন বিপ্রবী 

উত্তাল জোয়ার অনিবার্ধ, কিন্ত যেহেতু সেই উত্তাল জোয়ার তখন দেখ। দেয়নি, 

সেহেতু, তখনকার বিপ্লবের সাধারণ লাইন ছিল জনসাধ(রণকে স্বপক্ষে টেনে 

আনাঁ। যষ্ঠ কংগ্রেসে ১৯২৭ সালের ছেন ভু-সিউ'র দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণ- 

বাদকে বাতিপ করে দেওয়া হয় । ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর, অর্থাৎ 

১৯২৭ সালের শেষের দিকে এবং ১৯২৮ সালের প্রথম দ্রিকে পার্টিতে ঘে 

“বামপন্থী, অক্ধক্রিয়াবাদ দেখা দিয়েছিল এই কংগ্রেসে তারও পশমালোচনা 

ও নিন্দা কর। হয়। 

৮। ব্র্যাকেটের মধ্যের অংশটি গ্রন্থকার নিজেই যোগ করেছেন। 

৯1 ১৯২৯ সালে চিংকাং পার্বত্য অঞ্চল থেকে সালফৌজ নতুন বিপ্লবী 
ঘাটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূর্বদ্বিকস্থ ফুকিয়েনে অভিযান চালায় এবং পশ্চিম 
ফুকিয়েনের লুঙইয়েন, ইউংতিং ও নাংহাঙ জেলায় জনগণের বিপ্রবী রাজনৈতিক 

ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। 

১০। দৃঢ় ঘটি এলাকা বলতে শ্রমিক-কৃষকদের লালফৌজ কর্তৃক প্রতিষ্িত 

অপেক্ষারুত দৃ€ বিপ্লবী ঘাটি এলাকা বোঝায় । 
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১১। চিয়াড পো-ছেঙ সেই সময়ে চেকিয়াং প্রদেশে কুওমিনতা 

শান্তিরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক ছিল। 

১২। ছেন কুয়ো-ছই আর লু শিউ-পাঙ ছিল ফুকিয়েনের ছু'জন কুখ্যাত 

ভাকাত। এদের বাহিনীকে কুওমিনতাঙ পৈন্যবাহিনীর অস্ততৃক্ত করে 

নেওয়। হয়েছিল। 

১৩। চ্যাং চেন ছিল কুওমিনতাঙ সৈন্বাছিনীর একজন ডিভিশন- 

কম্যাণ্ডার | 
১৪। কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ চু পেই-তে তখন কিয়্াংসী প্রদেশের কুওমিন- 

তাঙ সরকারের গভর্ণর ছিল। 

১৫। সে স্ময়ে সিউং সি-ন্ই ছিল কিয়াংলী প্রদেশস্থ কুওমিনতাঙ সৈন্য 

বাহিনীর একজন ডাভশন-কম্যাগ্ডার । 
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অর্থনৈতিক কাজে মনোযোগ দিন 
( আগস্ট ২০, ১৯৩৩) 

বিপ্রবী যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা আমাদের কাছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খুব 
তাড়াতাড়ি এক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এবং অর্থনৈতিক গঠনকাধের 

সমস্ত সাম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ব্যাপক জনতাকে সমবেত 

করার কাজকে বিশেষ জরুরী করে তুলেছে । কেন? কারণ, আমাদের সমস্ত 

বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টাকে এখন পরিচালিত করতে হবে বপ্নবী যুদ্ধে বিজয় অর্জনের 
উদ্দেশ্টে, এবং সর্বপ্রথমে ও সর্বাগ্রে, শত্রুদের পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন” 

অভিযানকে ৯ ধ্বংস করার সংগ্রামে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করার উদ্দেস্তে। 

এই প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করতে হবে এমন এক বাস্তব অবস্থা গড়ে তোলার 

দিকে, যা লালফৌজের জন্য থাগ্-ও অন্যান্ত জিনিস সরবরাহের নিশ্চিতি এনে 
দেবে; জনগণের জীবনযাত্রীকে উন্নত করে তোলার দিকে, যাতে বিপ্লবী যুদ্ধে 

তাদের আরও জক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উদ্দীপন! সুষ্টি করা যাক; জনগণকে 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠিত ও শিক্ষিত করে তোলার দিকে, যাতে যুদ্ধের জন্য 
নতুন জনবল গড়ে তোল যায় ; শ্রমিক-কুষক ঘমত্রী এবং শ্রমিক ও কৃষকদের 

গণতাস্ত্রিক একনায়ক্ত্বকে স্থুমংহত করে তোলার দিকে; এবং অর্থশীতিকে 

গড়ে তুলে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বকে শক্তিশাশী করে তোলার দিকে । এই 

সমস্ত উদ্দেন্টকে সফল করে তুলতে হলে এ ধরণের অর্থনৈতিক গঠনকার্ধ হচ্ছে 
অবশ্ত প্রয়োজনীয় । বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেককেই এ কথাটা 

স্থম্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। কোন কোন কমরেডের মতে, এখন অর্থ- 

নৈতিক গঠনকার্ষের জন্য সময় দেওয়া অসম্ভব, কেনন বিপ্লবী যুদ্ধে সবাই ব্যস্ত 

হয়ে আছে। এজন্য ধারা] এই গঠন কার্ধের পক্ষে কথা বলেন, তাদেরকেই এর! 

“ঘক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি জন্য অভিযুক্ত করেন । এদের মতে, বিপ্লবী যুদ্ধ 

চলাকালে অর্থনৈতিক গঠনকার্ধ চালনে! সম্ভব নয়, কেবল চূড়াস্ত বিজয় 
অর্জনের পর শান্তিপূর্ণ স্ুন্থির অবস্থাতেই নাকি তা সম্ভব। কমরেডগণ, 

১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে দক্ষিণ কিয়াংসীর ১৭টি কাউন্টির অর্থনৈতিক গঠনকার্ষ 

সম্পকিত সম্মেলনে এই বন্তৃতাটি প্রদত্ত হয়েছিল । 
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এ ধরণের চিন্তা মোটেই ঠিক নয়। এধরনের মতাবলম্বীরা এটাই বুঝাতে 

পারছেন না যে, অর্থনীতিকে সুসংগঠিত করে না তুলতে পারলে বিপ্বী যুদ্ধের 

জন্য প্রয়োজনীর জিনিসপত্রের সরবরাহ সম্ভব হবে না, এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে 
জনগণ র্লাস্ত হয়ে পডবেন। একবার ভেবে দেখুন! শক্র একটি অর্থনৈতিক 

অবরোধ স্য্টি করছে, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসাদারর1 ও প্রতিক্রিয়াপন্থীরা আমাদের 
অর্থনীতি ও বাণিজ্যে ভাঙন ধরাচ্ছে, বাইরের সঙ্গে লাল এলাকার বাণিজ্য 

গুরুতরভাবে বিদ্রিত হচ্ছে। এই প্রতিবন্ধকগুলো দূর করতে না পারলে 
বিপ্রবী যুদ্ধ কি গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? হছনের দাম খুব বেশি এবং 

অনেক সময়ে তা একেবারে পাওয়াই যায় না! শরৎ ও শীতকালে ধান সস্তা 

থাকলেও গ্রীষ্ম ও বসন্তে এব দাম খুবই বেড়ে যায়। এ সবই প্রত্যক্ষভাবে 
শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনে প্রভাব ফেলে এবং উন্নতির পথে বাধ! হুট্ি করে। 

এবং আমাদের মুল নীতি শ্রমিক-রুষকের মৈত্রীর ওপর কি এটা আঘাত হানে 
না? জীবন নির্বাহের এইনব অস্থবিধার জন্য যদি শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে 

অসস্তোঁষ থাকে, তবে লালফৌজের সম্প্রসারণ এবং বিপ্রবী যুদ্ধের গণসমাবেশে 

কি অহ্থবিধার হুষ্টি হবে না? হ্থতরাং বিপ্রবী যুদ্ধের মধ্যে কোনরকম অর্থ 

নৈতিক সংগঠনের কাজ চলবে নাঁ_এ চিস্তা একেবারেই ঠিক নয়, ধার] এরকম 

ভাবেন, তীদের মতে সব কিছুকেই যুদ্ধ-প্রচেষ্টার তুলনায় অপ্রধান বলে গণ্য 

করতে হবে । কিন্ত তারা এটাই ধরতে পারছেন না, যে; অর্থনৈতিক সংগঠনকে 

বরবাদ করে দিলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টাই দুর্বল হয়ে পড়বে, অপ্রধান করে রাখা তো! 

পরের কথ! । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে এবং লাল এলাকার 

অর্থনীতিকে গড়ে তুলেই কেবল বিপ্রবী যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপান্রে আমরা! 

প্রয়োজনায় বাস্তব ভিত্তি রচনা করতে পারি এবং তার মাধ্যমে সরবরাহের 

ব্যবস্থা করতে পারি, ঠিকভাবে আমাদের সামরিক অভিযানে এগিয়ে যেতে 
পারি, এবং সত্তর “পরিবেষ্টন ও ধমন? অভিযানের বিরুদ্ধে কাধকরী আঘাত 

হানতে পারি । এইভাবেই সম্পদসম্তার বুদ্ধি করে আমরা হাজার হাজার 

জী ব্যাপী আমাদের সীমাস্ত বাইরের দিকে সম্প্রসারণ করতে পারি, 

যাতে অন্থকুলে এলে লালফৌজ নানচাং ও কিউকিয়াং আক্রমণ ও মুক 
করে সমস্ত দুশ্চিন্তার অবদান ঘটাতে পারে এবং এইভাবে নিজেরাই 
নিজেদের খান্ক সরবরাহের অনেকখানি সুরাহা করে যুদ্ধ বিষয়ে সমস্ত 

মনোযোগ দিতে পারে । এবং কেবলমাজ্র এইভাবেই আমরা জনসাধারণের 
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জীবন নির্বাহের প্রয়োঞ্জনীত্র জিনিসের কিছুটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি, 
যাতে তারা লালফৌজে যোগ নিতে কিংব! অন্যান্য বিপ্লবী কর্তব্যকর্মের আরও 
বেশি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে পাঁরে । এই হচ্ছে যুদ্ধ প্রচেষ্টার অধীনে 

সবকিছু টেনে নামানোর অর্থ । বিভিন্ন জায়গায় ধার! বিপ্রবী কাজে নিযুক্ত 

আছেন, তাঁদের অনেকের কাছেই এখনও বিপ্লবী যুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগঠনের 
তাঁৎপর্ধ পরিষার নয় এবং বনু স্থানীয় সরকার অর্থনৈতিক সংগঠনের 

সমশ্যাবলী সম্পর্কে খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকে। স্থানীয় সরকারগুলির 

অর্থনৈতিক বিভাগ এখানো খুব সংগঠিত নক এবং অনেকগুলিরই পরিচালক 
নেই। কোথাও কোথাও অন্তপযুক্ত বাক্তি দিয়ে এই পদটি পূরণ করে 
বাখা হয়েছে মাত্র । সমবায়-সংস্থা তৈরীর ব্যাপারটিও একেবারেই প্রথমিক 

শ্রে রয়েছে, এবং কোন কোন জায়গায় খাদ্য সরবরাহের নিয়মিত ব্যবস্থা 

চালু হয়েছে মাত্র । জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে কোন প্রচারই 
কর] হয় না ( যদিও 1 অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ), এবং এর পেছনে জনগণের উৎসাহ 

জাগিয়ে তোলা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে গুরুত্ব 

দিয়ে বোঝার অক্ষমতা । আলোচনার মধ্য দিয়ে, এবং আপনার] কর্মস্থলে 

ফিরে গিষে যে বিপো্ট দেবেন তারই মধ্য দিয়ে সরকারী কর্মচারী এবং শ্রমিক 

ও কৃষকদের মধ্যে অর্থশীতিক সংগঠন সম্পর্কে গণ-উত্পাহ স্যষ্টি আপনাদের 

করতেই হবে | প্রত্যেকের কাছে বিপ্রবী যুদ্ধের অর্থ নৈতিক সংগঠনের গুরুত্ব 

অত্যন্ত পররক্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে নিজেরাই তার। অর্থনৈতিক 

সংগঠনের বগ্ড বিক্রি বাঁড়াবার ব্যবস্থা করে, সমবায় আন্দেলনের প্রচারে 

নেমে পড়ে এবং সব জায়গায় ছুভিক্ষে সাহায্যের জন্য সাধারণ ধর্গোল ও 
শন্যভাগ্তীর প্রতিষ্ঠঠ করে । থাগ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক কাউন্টিতে 

একটি ছে'ট বিভাগ থাঁকবে এবং তাব্র শাখা থাকবে জেলা এবং বাণিজ্যকেন্দ্রে- 

গুলিতে । একদিকে, আমাদের লাল এলাকার মধো ঘেসব অঞ্চলে শশ্গের 

প্রাচুর্য আছে, সেখান থেকে ঘাটতি অঞ্চলে আমর! শ্য পাঠাব, যাতে এক 

জায়গায় শশ্য জম] হয়ে অন্য জায়গায় ছুল্প্াপ্য না হয়,» এবং তার দামও 

এক জায়গায় খুব চড়া এবং অন্য জায়গায় খুব কমন! হয়। অন্ত্দিকে, 

পরিকল্পনা অনুযায়ী (অর্থাৎ সীমাহীন পরিমাণে নয়) লাল এলাকার 
শস্যের বাঁড়তি অংশ বাইরে পাঠিয়ে তার বদলে শ্বেত এলাকা থেকে আমবা 

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আনব ূর্নাতিপরায়ণ ব্যবসাদারদের শোষণ এড়িয়ে। 
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আমর! সর্বতোভাবে চেষ্টা করব কৃষি ও হস্তশিল্পের বিকাশসাধন করতে এবং 

কবি উপকরণ ও সারের বুদ্ধি ঘটাতে, যাতে আগামী বছরের ফলনের বুদ্ধি 

ঘটে আরও বিপুলাকারে । আমর! স্থানীয় পণ্য, যেমন ওলফরাম», সেগুন, 

কপূর, কাগজ, তামাক, বস্ত্র, শুকনো ছত্রাক, পিপুলনিষাস আগের মতো 

উৎপাদন করাব এবং সেগুলো! শ্বেত এলাকায় পাইকারীভাবে বি“ক্র করব । 

বহিরাঞ্চলের সঙ্গে আমাদের ব্যবসার আয়তন অনুপারে প্রেরিত পণ্যের 

ভাপিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে থাকে শশ্ত । নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের 

ব্দলে প্রতি বছর প্রায় তিরিশ লক্ষ পিকুল ধান পাঠানো হয়, অর্থাৎ গড়ে 

তিরিশ লক্ষ লোকের জনপ্রতি এক পিকুল ধান। এর কমে হবেই না। কিন্ধু 

এই ব্যবসা কে পরিচালনা করছে? এই ব্যবসার সম্পূর্ণটাই ব্যবসাদারদের 

হাতে, যারা আমাদের সাংঘাতিকভাবে শোষণ করছে । গত বছর এনা 

ওয়ানান ও তাইহে কাউন্টিতে কৃষকর্দের কাছ থেকে ধান কিনেছিল প্রাতি 

পিকুল ৫* সেপ্ট দামে আর কাঞ্ষোতে বিক্রি করেছিল ৪ যুস্সানে__অর্থাৎ 

সাতগ্ুণ মুনাফায় । আর একটি উদ্দাহরণ : প্রতি বছর আমাদের তিরিশ 

লক্ষ জনসাধারণের প্রয়োজন নব্বই লক্ষ যুস্তান দামের মুন এবং ষাট লক্ষ মুয়ান 

দীমের কার্পাস বস্ত্র। জন ও কার্পাসবন্ত্রে এই দেড়কোটি ফুয়ান দামের ব্যবস! 

পু্োপুরি ব্যবসায়ীদের কবলে । এ সম্বন্ধে আমর! কিছুই করিনি এই 

ব্যবসাদারদের শোষণ সত্যিই সাংঘাতিক | যেমন, এরা মেইসিয়েনে গিয়ে 

সাত ক্যাটি মুন কেনে এক যুয়ান দামে, আর আমাদের এলাকায় এনে ১২ 

আউন্স হুন বিক্রি করে এক যুয্লানে। কী সাংঘাতিক মুনাফা! এই জাতীয় 

ব্যাপার আমরা আব চলতে দিতে পারি না, এখন থেকে এই ব্যবসা আমর! 

নিজেরাই পরিচালনা করব । আমাদের বহিরাঞ্চলের সঙ্গে সম্পকিত বাণিজ্য- 

বিভাগ এ বিষয়ে নিশ্চয়ই বিশেষ প্রচেষ্টা চালাবেন । 
আমরা কীভাবে তিরিশ লক্ষ যুম্বান মুদ্রামূল্যের অর্থনৈতিক সংগঠনের 

বণ্ড ব্যবহার করব? আমাদের পত্রিকল্পনা- এরকম দশ লক্ষ বরাদ্দ থারুবে 

লালফৌজের যুদ্ধ ব্যয় বাবদ। বাকী কুড়ি লক্ষ মূলধন হিসেবে খণ দেওয়া 
হবে সমবায় সংস্থা, থাস্কসরবরাহ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং বহির্বাণিজ্য বিভাগকে । 

বাকী টাকার বড় অংশটাই ব্যবন্থত হবে বাহিরাণিজ্য সম্প্রসারণের খাতে এবং 

অবশিষ্টটা হবে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে । আমাদের উদ্দেশ্ঠ শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই 

নয়, আমাদের উৎপাদিত পণ্য স্াষ্য দরে বিক্রির ব্যবস্থাও আমরা করব শ্বেত 
সপ, 



এলাকায়, এবং সস্তা দামে নুন ও কার্পাসবন্ত্র কিনব আমাদের জনসাধারণের 

মধ্যে ব্টনের জন্য যাতে শক্রর অববোধ আমরা ভেঙে দিতে পারি, রুখে দিতে 

পারি ব্যবসায়ীদের শোষণ। জনগণের অর্থনীতির অবিরাম বিকাশসাধন 

আমরা করব, তাদের জীবনযাত্রার বন্ুল উন্নতি ঘটাবৰ এবং সরকারী আয় বৃদ্ধি 

করাব প্রচুর পরিমীণে, এবং এইভাবে বিপ্রৰী যুদ্ধের এবং অর্থ নৈতিক সংগঠনের 

দুঢ বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা! করব । 

বিরাট কাজ এটা, বিরাট এক শ্রেণী-সংগ্রাম । কিন্তু নিজেদেরকে 

আমাদের প্রশ্ন করে দেখতে হবে প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে কি এই কাজ করা সম্ভব? 

আমি মনে করি, সম্ভব । লুংইয়েন পধন্ত রেপপথ বসানোর কথা আমরা বলছি 
না, এখনকাঁর মতো। কানচৌ পর্যন্ত মোটরপথ তৈরীর কথাও বলছি না। শস্য 
বিক্রির একচেটিয়া অধিকারের কথ। বলছি না, এমন কথা বলছি না যে দেড় 

কোটি যুয়ান মু্রামূল্যের সুন ও বস্ত্রের সমস্ত ব্যবসাট;ই ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে 

সরকার পরিচালনা করবে । এটি আমাদের বক্তব্য নয়, বা এরকম চেষ্টাও 

আমরা করছি না। আমরা আলোচন1 করছি এবং চেষ্টা করছি কৃষি ও হুন্ত- 

শিল্প বিকাশের সম্পকে, এবং নুন ও বস্ত্রের বদলে শন্য ও ওলফ্রাম বাইবে 

পাঠানো সম্পর্কে, ২০ লক্ষ ফুয়ান মূলধন ও তৎসহ জনগণের বিনিয়োজিত 

অর্থ দিয়ে সাময়িকভাবে শুরু করার বিষয় নিয়ে। এখানে কি এমন কোন 

বিষয় আছে যা আমাদের শুরু কর]! উচিত নয়, কিংবা করতে পারি না৷ ও ফল 

পাওয়া যাবে না? একাজ আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি এবং কিছু 

স্ফলও পেয়েছি । এ বছরের শরত্কালীন শশ্যোৎ্পান্দন গত বছরের তুলনায় 

শতকরা ২০২৫ ভাগ বুদ্ধি পেয়েছে, আমাদের শত করা ২০ ভাগ বুদ্ধির 

পরিকল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে। হম্তশিল্লের ক্ষেত্রে কষিযন্ত্র ও সার উত্পাদনের 

পরিমাণ আবার আগের মতোই করা গেছে এবং আমরা ওলফ্রাম উৎপাদনও 

শুরু করেছি । তামাক, কাগজ ও সেগুনের উৎপাদন পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। থাছ্ি 

সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এ বৎসর অনেক কিছু করা হয়েছে । হুন আমদানীর 

প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে । এইসব সাফল্যকে ভিত্তি করেই আমাদের আরও 

এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবন। সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা গড়ে উঠেছে । অর্থ নৈতিক গঠনকার্ধ 

সম্ভব নয় এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্বস্ত অপেক্ষা করতে হবে-_-এ কথা কি 

ভাহলে স্পষ্টতই ভুল নয়? 

এটা এখন স্স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বর্তমান পধায়ে অর্থ নৈতিক গঠনকাধ 
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কেন্দ্রীয় কর্মসুচী বিপ্রবী যুদ্ধকে ঘিরেই গড়ে উঠবে । বর্তমানে আমাদের 
প্রধান কাজ বিপ্লবী যুদ্ধ। অর্থ নৈতিক সাংগঠনিক পরিকল্পনা তাকে সাহাধ্য 
করবে, তাকে কেন্দ্র করে চলবে এবং তার অধীনে থাকবে । আবার, বিপ্রবী 
যুদ্ধকে উপেক্ষা করে অর্থ নৈতিক সংগঠনকে আমাদের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু 
ভাবা কিংবা বিপ্রবী যুদ্ধকে বাদ দিয়ে চলার কথা চিস্তা করা হবে একই রকম 

ভ্রাস্তি। গৃহযুদ্ধ শেষ ন1৷ হওয়া পর্যস্ত অর্থ নৈতিক গঠনকার্ধকে আমাদের দব 

কাজের কেন্দ্রবিন্দু ভাবা! সম্ভব নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। গৃহযুদ্ধের মধ্যে শাস্তির 
সময়ের উপযোগী অর্থ নৈতির গঠনকার্ধ পরিচালনা, যা বর্তমানের নয় ভবিষ্যতের, 
নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক । ব্তমানের কাজ হচ্ছে সেগুলিই, যেগুলি যুদ্ধের আশ্ত 
প্রয়োজন মেটাতে পারে । তাদের প্রত্যেকটিই যুদ্ধের প্রয়োজনভিত্তিক, তার 

একটিও যুদ্ধ থেকে আলাদা শাস্তির সময়ের উপযোগী কোন কাজ নয়। যদি 

কোন কমরেভ অথ নৈতিক গঠনকাধকে যুদ্ধ থেকে আলাদা! কিছু ভেবে থাকেন 
তবে তার ভুল অচিরেই শুধরে নেওয়া উচিত । 

সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং নেতৃত্বের সঠিক রীতি ছাড়! অর্থ নৈতিক ক্ষেন্রে 

ক্রুত অভিযান সম্ভব নয়। এই সভায় এই গুরুত্বপূর্ণ সমাস্জাটিও সমাধানের জন্তু 

উপস্থাপিত হয়েছে । কারণ নিজেদের কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই 
কমরেডদের বহুকিছু করতে হবে । তীদের নেতৃত্ব দিতে হবে অগণিত 

জণ্সাধারণকে, যার। তার্দের সঙ্গে কাজে নামবে । বিশেষ করে শহর-নগরে 

এবং সমবায় সংস্থায়, খাগ্যবিভাগ, বাণিজ্যবিভাগ ও ক্রয় অফিসে যেসব কমরেড 

কাজ করেন? তারা ব্যক্তিগতভাবে হাতে-কলমে কাজ করেন, সমবায় সংস্থা 

গড়ে তোলার কাজে জনগণকে সমাবেশ করান, খাছ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবহনের 

ব্যবস্থা করেন এবং বহিরাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা করেন । যদি তীরের 

নেতৃত্বের বীতি ভূল হয়, যদ্দি তীরা সঠিক ও কুশলী কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ না 

করেন তবে সঙ্গে সঙ্গেই কাজ ব্যাহত হবে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে গণ-সমাবেশ 

ঘটাতে আমর অক্ষম হব, এবং আগামী শকুৎ ও শীতকালে এবং বসম্ত ও গ্রীক্মে 

আমর! কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ নৈতিক গঠনকার্ধের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা কার্যকরী 

করতে পারব না। এই কারণে আমি নিস্লিখিত বিষয়ের প্রতি কমরেডদের 

মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই । 

প্রথমতঃ, বিভিন্ন সাংগঠনিক পদ্ধতিতে গণ-সমাবেশ ঘটান। প্রাথমিকভাবে, 

সভাপতিমণ্ডলীর কমরেডর1, এবং সরকারী অর্থনীতি ও অর্থ বিভাগের 
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লর্বস্তরের কমরেডরা নিয়মিতভাবে আলোচ্য বিষয় ঠিক করে "আলোচনা 
করবেন, তদারক করবেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন বণ্ড বিক্রী কীভাৰে 

চলছে, স্মবায় সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ কীভাবে হচ্ছে, খান্ত সরবরাহ ও তার 

নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি কীভাবে হচ্ছে। তারপর, গণসংগঠনসমৃষ্ককে, 

প্রধানতঃ ট্রেড ইউনিয়নগুপি এবং গরীব কৃষকদের পসমিতিগুলিকে, কাজে 

নামাতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন তাদের সব সভ্যদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের 

মধ্যে সমাবেশ করাবে । গরীব কৃষকদের সমিতি সমবায় প্রত্ষ্ঠান গড়ে তোলা 

ও বণ্ড বিক্রি করার কাজে গণ-সমাবেশ ঘটাবার কাজে একটি শক্তিশালী 

ভিত্তি। তাদেরকে উদ্দীপনাময় নেতৃত্ব দেওয়। উচিত জেলা ও শহর 

সরকারের । তাছাড়া, আমাদের গ্রামে ও বাড়ী-বাড়ী ঘুরে অনুষ্ঠিত স্ভায় 
অর্থনৈতিক গঠনকার্ধের প্রচার চালিয়ে যেতে হবে, ব্যাখ্যা করে অত্যন্ত 

কাধকরী ভাষায় বুঝিয়ে বলতে হবে কীভাবে জনগণের জীবনমানের বিকাশ 
ঘটানো! যায় এবং আমাদের সংগ্রামের শক্তি বাড়িয়ে তোলা যায় । জনসাধারণের 

কাছে আমরা আহ্বান জানাব বণ্ড কিনিবার জন্য, সমবায় সংস্থা গড়ে তোলার 

জন্য, খাছ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, অর্থব্যবস্থার দৃটীকরণ এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য । 
তার্দেরকে আমরা আহ্বান জানাব এই শ্লোগানের ভিত্তিতে সংগ্রাম করতে 
এবং তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে । আমরা যদি উপরিলিখিত পদ্ধতিতে 
আমাদের বিভিন্ন সাংগঠনিক উপায়ে গণ-সমাবেশ ঘটাতে না পারি, তাদের 

মধ্যে প্রচার না চালাতে পারি অর্থাৎ যদি সভাপতিমগ্ুলী ও সরকারী 

অর্থনৈতিক ও অর্থবিভাগের সর্বস্তরের সংস্থাগুণি অত্যন্ত কার্ষকরীভাবে অর্থ- 

নৈতিক গঠনকার্ধের বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে, 
যদি তারা গণসংগঠনসমৃহকে উৎসাহের জোয়ারে কাজের মধ্যে নামিয়ে দিতে 

না পারে ও গণ-প্রচার সভা অনুষ্ঠিত করতে না পারে--তবে আমাদের উদ্দেশ্ত 

সফল হতে পারে না। 
ছিতীয়ত:, আমলাতান্ত্িক পদ্ধতিতে গণ-সমাবেশ আমর1 কিছুতেই করৰ্ 

না। বিপ্রবী কাজে যেমন কোনমতেই আমরা আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব সহ করি 

না, ঠিক সেইরকম অর্থনৈতিক গঠনকার্ষেও আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব সম্থ করব 

না। অমলাতন্ত্রের কুৎসিত রূপকে, কোন কমরেডই যা পছন্দ করেন না» 

আর্বদনাকুপে নিক্ষেপ করতে হবে। আর এজন্য এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে 

হবে, যা জনসাধারণের মনে সাড়া তোলে, অর্থাৎ যা লব কমরেডই চান এবং যা. 
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সব শ্রমিক ও কৃষকরাই সমর্থন করে। আমলাতম্ত্রেরে একটি লক্ষণ হল 

অসাবধানতা ৰা তাচ্ছিল্যের দ্কুণ কাজে শৈথিল্য । এই লক্ষণের বিরুদ্ধে 

আমাদের অত্যন্ত কঠোর সংগ্রাম চালাতেই হবে। আরেকটি লক্ষণ হল হুকুম 

জারি। হুকুম জারি যাঁরা করে, তারা কিন্তু কাজে শৈথিল্য দেখার ন1। 

তারা যে দু কর্মঠ ব্যক্তি এই ভাব তারা হাবভাবে ফুটিয়ে ব্রাথে। কিন্ত 

ঘটনাটি হল এই যে, হুকুম জারির ওপর প্রতিষ্িত সমবায় টি.কতে পারে ন1। 

এমনকি কিছু সময়ের জন্য বেশ চ/লু আছে মনে হলেও তা' দুবদ্ধ হতে পারে 
না! শেষ পরস্ক জনসাধারণের আস্ক। তার থেকে যায় হারিয়ে এবং বিকাশও 

হয়ে পড়ে ব্যাহত । বগু বস্তুটি যে কী এবং ত! বিক্রি করার ক্ষমতা কতখানি 

আছে, তা বিচার ন! করেই স্ুকুম জারির পদ্ধতিতে বণ্ড বিক্রি এবং খুশীমত 

বাক্রি-কোটা বেধে দেওয়া শেষ পধস্ত জনসাধারণের বিরক্তি উত্পার্দন করবে 

এবং বিক্রিও ভাল হবে না: হুকুম জারির পদ্ধতি আমরা অবশ্যই অনুসরণ 

করব না। আমরা] চাই জনসাধারণকে বোঝাবার জন্য উতৎসাহব্যঞ্ক প্রগর 

অভিযাঁন। বাস্তবাস্ছগ অবস্থা ও সত্যিকারের গণ অনুভূতির ভিত্তিতে আমরা 

বিকাশ করব সমবায় সংস্থাসমূহকে? বও বিক্রির পরিমাণ বাড়াব এবং অর্থ- 

নৈতিক সমাবেশ ঘটানোর জন্য সমস্ত ধরনের কাজ করব। 

তৃতীয়তঃ» অর্থনৈতিক গঠনকাধের সম্প্রশারপণের কাজে বন সংখ্যক কর্ণার 
প্রয়োঙ্ণ। কয়েক কুড়ি বা কয়েকশ' লোকের কথা নয়, সহম্র সহস্র ও লক্ষ 

লক্ষ লোককে সংগঠিত করতে হবে, তাদের শিক্ষিত করতে হবে এবং তাদের 

পাঠাতে হবে অর্থনৈতিক গঠনকার্ষের ফ্রন্টে। তারাই হবে অর্থ নৈতিক ফ্রন্টের 

নায়ক, আর বিপুল জনগণ হবে সৈন্তসাধারণ । কমীর অভাবের জন্য অনেকে 

হাপিত্যেশ করে । কমরেড, সত্যিসত্যিই কি কর্মীর অভাব আছে? 

অগুন্তি অসংখ্য কর্মী জনসাধারণের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসেছেন, ধারা কৃষি- 
সংগ্রামের মধ্য দিকে পোড় খেয়ে এসেছেন, পোড় খেয়েছেন অর্থনৈতিক সংগ্রা্ 

ও বিপ্রবী যুদ্ধে। কী করে আমর! বলব যে কর্মীর অভাব রয়েছে? এই ভূল 

দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করলেই দেখবেন যে, আপনার চারিদিকেই রয়েছেন অসংখ্য কর্মী। 
চতুর্থতঃ, অর্থ নৈতিক গঠনকার্ধ আজ যুদ্ধের সাধারণ কর্মন্থচী ও অন্যান্ত 

কর্মঙ্ছচী থেকে কিছু আলাদা নয়। জমি বিতরণের২ ওপর প্রথর নজর 

রাখলেই জমির ওপর সামস্ততাখ্িক ও আধা-দামস্ততাস্তিক মালিকান। সম্পৃর্ণ- 

ভাবেই বিলুপ্ত করে দেওয়! যান, উৎপাঘন বৃদ্ধির কাজে কৃষকের উতৎসাহকে বৃদ্ধি 
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করা যায় এবং অথনৈতিক গঠনকার্ষে অতি ত্রুত কুষকসাধারণকে টেনে আনা 
যায়। শ্রম-আইনগুলি যর্দি অত্যন্ত কঠোরভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে 

শ্রমিকদের জীবন নির্বাহের অবস্থা সু করা যায় এবং অতি দ্রুত অর্থ নৈতিক 
গঠনকার্ধে তাদের নামানে। যায় এবং কৃষকদের ওপর তাদের নেতৃত্ব শক্তিশালী করা 

যায়। নির্বাচনে যদি সঠিক নেতৃত্ব থাকে, তবে জমি বিতরণের হিসাবসহ চরিত্র 
উদঘাটনের প্রচরি৩ মারফ্ আমাদের সরকারী সংস্থাসমূহকে আরও শক্তিশালী 
কর। যায়, এবং তখন বিপ্লবী যুদ্ধে এবং অর্থ নৈতিক কর্মকাগ্ু-সহ অন্তান্ত কর্তব্যকর্মে 

তারা আরও উৎসাহী নেতৃত্ব দিতে পারেন । অথনৈততিক বিকাশের আরেকটি 

গুরুত্বপূর্ণ ক্ব্য হচ্ছে জনগণের রাজনৈতিক শ সাংস্কাভক মান উন্নয়নের জন্য 

সাংস্কতিক ও শক্ষামূপক কাজ করা। আর এ কথা না বললেও চলে যে, 

লাশফৌজ সম্প্রপারণের কাজটি আর এক মুহ্র্ও ফেলে রাখা ঘায় না। 
লালফৌজের বিজন না হলে অবরোধ যে আরও দৃঢ় হুবে, এট! প্রত্যেকেই 
বোঝে । অন্তধিকে অথনৈতিক বিকাশ এবং জনগণের উন্নততর জীবন 

লাশফৌজের সম্প্রসারণের কাজে নিঃসনেহে সাহায্য করবে এবং জনগণকে যুছ্ছে 

অনুপ্রাণিত করবে । সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমর] যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুন 

অর্থনৈতিক গঠনকার্ষ-সহ উপবিলিখিত সব কর্তব্য স্ুসম্পন্ন করতে পারি এবং 

তাদের সবাইকে বিপ্রবী যুদ্ধের কাজে লাগিয়ে দিতে পারে, তবে বিপ্লবী যু্ধে 

বিজয় অতি অবশ্যই চলে আসবে আমাদের ধিকে। 

টাকা 
১। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে চিয়াং কাহ্-শেক পাঁচটি ব্যাপক 

সামরিক অভিযান চ।পিয়েছিল জুইচিন ও কিয়াংসীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠ1 লাল 

এলাকার বিরুদ্ধ । এগুলোকেই বলা হতে। “পরিবে&ন ও দমন? অভিযান । পঞ্চম 

অভিযানটি ১৯৩৩ সালের অক্টেবর মাসে শুরু হলেও তাঁর আগের গ্রীম্মকাল থেকে 
চিয়1ং কাই-শেক এই অভিযানের প্রস্ততি শুরু করেছিল । 

২। লাল এলাকায় ভূমি-সংস্কারের পর সঠিকভাবে জনি ব্টন হয়েছে কিনা 
পরীক্ষার জন্য একটি অভিযান পরিচালিত হয় । 

৩। চরিত্র-উদঘাটন করার অভিযাঁনগুলি ছিল গণতান্ত্রিক সরকারের কর্ম- 

কতাদের বাজে কাজকর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটন করবার উদ্দেশ্যে জনগণকে উৎসাহ্তি 

করে তুলবার জন্য পরিচালিত গণতান্ত্রিক অভিযান । 
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কীভাবে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীলমূহের 
পার্থক্য নির্ণয় করতে হয় 

( অক্টোবর, ১৯৩৩ ) 

১। জমিদার 
জমিদার হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে জমির মালিক, যে নিজে শ্রম করে নাব৷ 

করলেও খুবই অল্প পরিমাণে করে, এবং যে কৃষকদের শোষণ কবে বেচে থাকে । 

জমির থাজন। আদায় করাট।ই ভাব শোষণের প্রধান রূপ । এ ছাড়া সে টাকাও 

ধার দেয়, শ্রমিক নিয়োগও করে যা শিল্প-বাণিজ্যে ও নিযুক্ত থাকে । তবে কৃষকদের 

কাছ থেকে জমির খাজনা আদায় কর|টাহ তার শোষণের গুধান রূপ | বারোয়ারী 

জমির তত্বাবধান করা এবং বিগ্যালয়ের জমি থেকে খাজনা১ আদায়টাও জমির 

খাজন। আদায়ের মাধ্যমে শোষণের পধায়েই পড়ে। 

একজন দেউলিয়া জমিদারকেও জমিদার হিসাবেই শ্রেণীভুক্ত কর। হবে, যদ্দি 

সে নিজে শ্রম না করে অন্তদের ঠকিয়ে বা লুট করে, অথবা তান্র আত্মীয়ত্বজন ব। 

বন্ধু-বাদ্ধবদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে বেচে থাকে, এবং যদি মে গড়পড়তা 

মধ্য-কষকদের থেকে ভাল অবস্থায় থাকে। 

যুদ্ববাজ, আমলা, স্থানীয় ডৎপীড়ক এবং অপৎ ভন্রুলোকদের দল হচ্ছে 
জমিদারশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি, জমিদারশ্রেণীরই অস্ততু ক্ত এবং অতি 
মাত্রায় নির্দয় । ধনী রুষকদের মধ্যেও ছোটখাট স্থানীয় অত্যাচারীদের এবং 
ছোটখাট অসৎ ভদ্রলোকদের হামেশাই দেখতে পাওয়া যায় । 

যেসব লোক খাজনা আঘায় কর! এবং “সম্পত্তি দেখাস্তন। করার ব্যাপারে 

জমিদারদের সহায়তা করে, যেদব লোক নিজেদের অ:য়ের প্রধান পথ হিসেবে 

জমিদার কর্তৃক কৃষকদের শোষণের উপরই নির্ভরশীল এবং গড়পড়তা মধ্য- 

কৃষকদের চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে, তাদের জমিদারর্ধের সমপধায়ে ফেল হবে। 

ভুমি-সংস্কারের কাজে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছিল সেগুলো সংশোধন করার জন্ভ এবং ভূমি 

সমস্তার সঠিক সমাধানের জন্ত কমরেড মাও সে-তুও ১৯৩৩ লালের অক্টোবর মানে এই দলিলটি 
লিখেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-অবস্থান নির্ধারণের মাণকাঠি হিনেবে দলিলটি সেই সৃময়কার 

শ্রমক-কৃষকের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকার কতৃ ক গৃহাত হয়। 
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সদখোর হচ্ছে সেইসব লোক, যারা নিজেদের আয়ের প্রধান পথ হিসেবে 

নির্ভর করে স্থদের মাধ্যমে শোষণ করার উপর এবং গড়পড়ত! মধ্য কৃষকের 

চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকে এবং তাদের জমিদারদের সমপর্যায়ে ফেলা হবে। 

২। ধনী কৃষক 

ধনী কৃষক জমির মালিক হয়» সেটাই নিয়ম। তবে কোন কোন ধনী 

কৃষক নিজেদের জমির মাত্র অংশবিশেষের মালিক, বাক অংশটা থাজন। দিয়ে 

বন্দোবস্ত নিয়ে থাকে । অন্যদের আবার নিজের বলতে ০কোন জাই নেই, 

সব জমিটুকুই খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া । সাধারণতঃ ধনী কৃষকের গড়পড়তার 

তুলনায় বেশি এবং ভন্নততর উত্পাদনের যক্ত্রপাত থাকে, বেশি পারমাপে কীাচ। 

টাকার মূলধন থাকে এবং সে নিজে শ্রম করে, তবে নিজের আয়ের অংশ- 

বিশেষের জন্য, এমনকি আয়ের মোটা অংশটার জন্তও নিভভর করে থাকে 

শোষণের উপব । তার শোষণের প্রধান রূপ হচ্ছে শ্রমিক নিয়োগ করা ( দীর্ঘ 

মেয়াদের শ্রমিক )। এ ছাড়াও লে তার জমিব্র অংশবিশেষ ভাড়াও দিয়ে থাকে 

এবং জমির খাজনার মাধ্যমে শোষণ চাঁলয়ে থাকে, বা টাক। ধার দেয়, বা 

শিল্প-বাণিজ্যে নিবুক্ত থাকে । অধিকাংশ ধনী কৃষক বারোয়ারী জমির 

তত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত থাকে । যে লোক বেশ খানিকট' ভাল জমির 

মাপিক, কিছুট। জমি শ্রমিক নিয়োগ না করে নিজেহ চাষবাঁস করে, কিন্ত 

জমির খাজনার দ্বারা, ধার দেওয়া টাকার উপর সুদ নিয়ে বা অন্ত ধরনে 

অন্তান্ত কষকদের উপর শোষণ চালায়» তাকেও ধনী কৃষক হিসেবে গণ্য করা 

হবে । ধনী কৃষকরা নিয়মিত শোষণ চালায় এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই 

আয়ের অধিকাঁংশটাই এসে থাকে এইথান থেকে । 

৩। অধ্য কষবক 

অনেক মধ্য কৃষকই জঘির মাশিক। কেউ কেউ জমির মাত্র অংশ- 

বিশেষের মালিক, বাকী অংশটা খাজনায় বন্দোবস্ত নিয়ে থাকে । অন্পেব 

নিজের বলতে কোন জমিই নেই, সব জমিটুকুই খাজনার বন্দোবস্ত নেওয়া । 
সব মধ্য কষকেরই বেশ কিছু সংখ্যক চাষের যন্ত্রপাতি থাকে । একজন নধ্য 

কধকের আয়ের সবটাই বা প্রধান অংশটাই আসে তার নিজের শ্রম থেকে । 

সে অন্কে শোষণ করে না, সেটাই নিয়ম, এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই নিভ্রেই 
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অন্তদের দ্বারা শোষিত হয়, কেননা, জমির খাজন! বাবদ এবং টাক! ধার 

নেওয়ার জন্ত সুদ বাবদ অল্প কিছু টাক] লোককে দিতে হয়। তবে সাধারণতঃ 

সে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে না । কোন কোন মধ্য কষক ( শ্বচ্ছল মধ্য 

কুষকরা ) অবশ্য অল্প পরিমাণে শোষণ চালায়, তবে তাদের আয়টা নিক্লামিত- 

ভাবে কিংবা প্রধানতঃ ওখান থেকে আসে না । 

৪ গরাব কৃষক 

গরীব কৃষকদের মধ্যে কেউ কেউ জমির অংশবিশেষের মালিক এবং 

তাদের অল্প কিছু এটা-?সটা চাষের যন্ত্রপাতি থাকে । অন্তদের নিজের বলতে 

কোন জমিই নেই, আছে শুধু অল্প কিছু এটা-সেট! চাষের যন্ত্রপাতি । গরীব 

কৃষকেরা যে জমিতে কাজ করে, সেটা খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত নেওয়া জমি, 
সেটাই নিয়ম এবং তারা শোষণের শিকার হয়ে থাকে, কেনন!। তাদের জঙ্গির 

থাজন। ও টাকা ধার নেওয়ার দরুণ স্থদ দিতে হয় এবং কিছু পরিমাণে মঞ্জুর 

ভিসেবে খাটতেও হয়। 

সাধারণতঃ,» একজন মধ্য-কুষকের পক্ষে নিজের শ্রমশত্তি বিক্রি করার 

প্রয়োজন 'হয় না, কিন্তু গরীব কৃষককে নিজের শরমশক্তির শিছুট1 অংশ বিক্রয় 

করতেই হয়। একজন মধ্য-রুষকের সঙ্গে একজন গরীব কৃষকের পার্থকা করার 

ব্যাপারে এটাই হচ্ছে প্রধান মাপকাঠি 1 

৫। শ্রমিক 

শ্রমিকের ( কৃষি-শ্রমিকও এর অস্তভুক্তি ) নিজের কমতে কোন জমি নেই 

বা চাষের যণ্ষপাতি থাকে নাঃ যদিও কেউ কেউ খুব সামান্ত পরিমাণ জমির 
মালিক এবং তাদের অতি অল্পপরিম্াণ চাষের যস্্পাতিও থাকে । শ্রমিকর। 
জীবিক] নির্বাহ করে থাকে সম্পূর্ণতঃ বা প্রধানত: নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় 
করে। 

টীকা 

১। চীনের গ্রামাঞ্চলে সর্বসাধারণের জমি ছিল নানান ধরনের--কোন 

জমির মালিক ছিল শহর বা জেলার সরকার, কোনটির ঘালিক গোঠিবিশেষের 
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পূর্বপুরুষকৃত মন্দির, কোনটির মালিক বৌদ্ধদের বা তাও-পন্থীদের মন্দির, 
ক্যাথলিকদের কোন গির্জা বা কোন মনজিদ, বা এমন জমি যার আয়টা 
ছুতিক্ষ ত্রাণ, বা৷ রাস্তাঘাট ও পুল তৈরী ও মেরামত প্রভৃতি জনহিতকর কাজে 
বা শিক্ষা সংক্রান্ত কান্জে ব্যবহার করা হতো! । কার্ধক্ষেত্রে এই ধরনের অধিকাংশ 
জমিই নিয়ন্ত্রণ করত জমিদ্াব্রব্া ও ধনী কৃষকরা, সেগুলির তত্বাবধানের ব্যাপারে 
নগণ্য কিছু কৃষকেরই মাত্র কথ! বলার অধিকার ছিল! 
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আমাদের অর্থ নৈতিক নীতি 
( জানুয়ারশ ২৩, ১৯৩৪ ) 

যারা নিজেদের শাসিত অঞ্চলকে চরম দেউলিয়া অবস্থায় এনে ফেলেছে, 
সেই কুওমিনতাঙ যুদ্ধৰাজরাই কেবল চরম বেহাক়ার মতো! দিনের পর, দিন এই 

গুজব রটিয়ে যাচ্ছে যে, লাল এলাকা'গুলি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে বসেছে। 

সাআাজ্যবাদীরা ও কুওমিনতাঙর] উঠেপড়ে লেগেছে, যাতে লাল এলাকা- 

গুলিকে, সেখানে এগিয়ে চলা অর্থনৈতিক গঠনকার্ধকে, এবং সেখানকার 
মুক্তিপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কবকদের কল্যাণকে ধ্বংস করা ষায়। এই 

উদ্দেশ্তে তার! “পরিবেষ্টন ও দমন-এর সামরিক অভিযানের জন্য শক্তি সংগঠিত 

তে করছেই, তার ওপর আবার অনুসরণ করে চলেছে অর্থ নৈতিক অবরোধের 

এক হিংল্র নীতি । কিন্তু ব্যাপক জনতা৷ ও লালফৌজকে নেতৃত্ব দিয়ে আমর! 
যে শুধু একের পর এক শক্রদের “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে বিধ্বস্ত করেছি 
তাই নয়, এই ছিংআর অবরোধকেও ব্যথ করে দেবার জন্য আমর! সাধ্যমতো 

অর্থনৈতিক গঠনকার্ষের মূল কর্তব্যগুলিও পালন করে চলেছি। এই ক্ষেত্রেও 

আমর! একের পর এক সাফল্য 'অজন করে চলেছি। 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের নির্ধারক নীতি হচ্ছে এই যে, আমাদের 

ক্ষমতানুযায়ী অর্থনৈতিক গঠনকার্ষের সমস্ত মূল কর্তব্যগুলি পালন করে যেতে 
হবে এবং বুদ্ধ-প্রচেষ্টার ওপর সমস্ত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে 

হবে, এবং একই সঙ্গে সাধ্যমতো! জনগণের জীবনযাত্রাকে উন্নত করে তুলতে 

হবে, অর্থ নোতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক-কুষক মৈত্রীকে স্থুসংহত করে তুলতে হবে, 

কৃষক সবহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ভবে, এবং অর্থনীতিতে ব্যক্তি- 

মালিকানাধীন সেক্টরের ওপর ব্রাস্ত্ীয় সেক্টরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে__ 

এবং এইভাবে সমাজতত্ত্রর দিকে আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় 
অবস্থা তৈরী করতে হবে। 

অর্থনৈতিক গঠনকার্ধের ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দিতে হবে 
শম্পা পা পাপ 

 কিয়াংসী প্রদেশের জুইচিনে ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত শ্রমিক ও কৃষক 
প্রতিনিধিদের দ্বিতাষ্্রী কংগ্রেসে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্ট পেশ করেন। 

১৮৩ 



যাতে কষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করা বায়, বাইরের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যকে 
সম্প্রসারিত কর! যায়, এবং সমবায় সংস্থাগুলিকে বিকশিত করে তোলা যায়। 

লাল এলাকায় কৃষিব্যবস্থা স্প্ত:ই এগিয়ে চলেছে । দক্ষিণ কিয়াংসী 

ও পশ্চিম ফুকিয়েনে ১৯৩২-এর তুলনায় ১৯৩৩-এর রুষি-উৎপাদন ১৫ শতাংশ 

বুদ্ধি পেয়েছে, আর ২০ শতাংশ বুদ্ধি পেয়েছে ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী 

সীমাস্তাঞ্চলে । সেচুয়ান-শেনসী সীমান্ত এলাকায় ভাল ফসল হয়েছে । লাল 

এলাকা প্রতিষ্ঠ। হলে প্রথমদিকে দু*-এক বছর প্রায়ই কৃষি উৎপাদন হাস পেয়ে 
থাকে ।১ কিন্তু জমি পুনর্বণটন ও মালিকান! নির্ধারণ এবং চাষের উৎপাঁদন 

বুদ্ধিতে উৎসাহ দেবার পরে পরেই রূষকর। অত্যন্ত উদ্দীপনার মধ্যে চাষ শুরু 

করে, এবং উত্পাদন তখন অতি ভ্রত বৃদ্ধি পায় । বর্তমানে কৃষি-উত্পাদন 

কয়েকটি জায়গায় প্রাক বিপ্লব যুগের পরিমাণে পৌছে গেছে বা এমনকি 

ছাড়িয়ে গেছে । অন্যান্ত জাক্গায় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় যেসব জমি 

অকধিত অবস্থায় পড়ে থাকত, আজ সেগুলোৌতেই যে শুধু আবার চাষ হচ্ছে 
তাই নয়, নতুন জমিতেও চাষ হচ্ছে। বহু জায়গায় গ্রামাঞ্চলে শ্রমশক্তির 
যথাষথ ব্যবহারের জন্য পরস্পর-সহায়ক দল ও চাঁষ করার দল২ সংগঠিত হয়েছে 

এবং বলদের অভাব দূর করার জন্য সমবায় সংগঠিত করা হয়েছে । তা ছাড়া, 
উৎপাদনে মেয়ের অনেক বেশি সংখ্যায় যোগ দিচ্ছে কুওমিনতাঙ 

শাসনকালে এসবের কোনটাই হতো না। জমিদারদের হাতে জমি থাকায় 

কষকদের ইচ্ছেও হতো না উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণের, এৰং তা করার ক্ষমতাও 

তাদের ছিল না । কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ করে, তাদের উৎসাহ দেবার 

এবং উৎপাদনের জন্ত পুরস্কার ঘোষণ! করার পরেই কেবল কৃষকদের মধ্যে 
কাজের উৎসাহ বিকশিত হয়েছে এবং তার ফলে উৎপাদনে বিরাট সাফল্য 

অজিত হচ্ছে । এটাও বল! দরকার যে, আমাদের বর্তমান অবস্থার অর্থনৈতিক 

গঠনকার্ষের কমস্চীতে কুষিব্যবস্থা মুখ্য স্থান আঁধকার করে আছে। এই 

কৃষির মাধ্যমেই আমর! যেমন আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাছ্য সমস্যার 
সমাধান করে থাকি, তেমনি তুলো, শন, আখ, বাশ প্রভৃতি দিয়ে আমাদের 

বস্ত্র, চিনি, কাগজ প্রভৃতি অন্তান্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদিত হয়, 

এবং কাঁচামালের সমস্যার সমাঁধানও হয়ে থাকে । বন-সম্পদ সংরক্ষণ ও 

পশুসংখ্যা বৃদ্ধিও কৃষিব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্ষুদ্রায়তন কৃষি অর্থনীতির 

কাঠামোর মধ্যেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কষিপণ্য উৎপাদনের জন্ত উপযুক্ত পরি- 
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কল্পনা গ্রহণ করা এবং এই উদ্দেস্ট পূরণের জন্ত রুষকদেরকে সংগঠিত করা 
সম্ভব ও প্রয়োজনীয় । এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে এবং প্রচেষ্টা 

চালাতে হবে। শ্রমশক্তি, চাষের বলদ, জমির সার, বীজ ও জলের সমস্যা 

সমাধানের কাজে কষকদেরকে আমাদের সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করতে হবে । 

এ বিষয়ে আমাদের মূল কর্তব্য হবে সংগঠিতভাবে শ্রমশক্কির যথাযথ ব্যবহারের 

ব্যবস্থা করা এবং কৃষিকাজে মেয়েদের যোগ দেওয়ার বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া । 

শ্রমশক্তি সমন্তার সমাধানের প্রয়োজনীয় পন্থা! হচ্ছে পর্স্পরু-সাহায্য দল 

সংগঠিত করা, চাষ করার দল গড়া, এবং অত্যন্ত কর্মমুখর চাষের সময় বসস্ত 
ও গ্রীষ্মকালে সমস্ত গ্রামের জনগণকে কাজে নামিয়ে দেবার জন্য উৎসাহ 

দেওয়া । আরেকটি বিরাট সমস্তা এই যে, কৃষকদের একটি বড় অংশেরই 

(প্রায় ২৫ শতাংশ) চাষের বলদ নেই । চাষের বলদের জচ্ভ আমাদের 

সমবায্ম গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে, যেসব কৃষকের বলদ নেই তাদের 
উৎসাহ দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই শ্মেচ্ছায় সর্বসাধারপণ্যে ব্যবহারের 

সমবায়ের «শেয়ার* কেনে । কৃষিব্যবস্থার যা প্রাণ সেই জল সরবরাভের দিকেও 
আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। অবশ্ত আমরা এখনও যৌথ কিংবা 

রাষ্ট্রীয় থামারের প্রশ্রটি আনতে পারছি না, তবে কৃষি উন্নয়নে উৎসাহ দেবার 

উদ্দেশ্তে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্ত ছোট ছোট থামার, কৃষি গবেষণ! ইস্কুন 
এবং বিভিন্ন স্থানে কষি পণ্যের প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার কাজ বিশেষ জরুরী । 

শত্রুর অবরোধ বহিরাঞ্চলে আমাদের পণ্য বিক্রির বিশেষ অস্থবিধ! সৃষ্টি 

করেছে। লাল এলাকায় বহু হস্তশিল্পের পণ্যোৎ্পাদন হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ 

করে তামাক ও কাগজের । কিন্তু বহিরাঞ্চলে পণ্য প্রেরণের বাধ! দুর করা 
অসম্ভব নয়। আমাদের নিজেদের অঞ্চলেই সর্বসাধারণের চাহিদার কারণে 
পণ্যবাক্তারও স্থবিস্তৃত। স্থপরিকাল্পতভাবে আমাদের হন্তশিল্লোৎ্পাদন ও 

অন্তান্ত কিছু পণোৎপাদনের বিকাশসাধন করাতে হবে, প্রথমতঃ আমাদের 

নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্তঃ এবং দ্বিতীয়তঃ, বহিরাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসার 

জন্য । আমরা তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করার এবং জনগণের সাহায্যে 

পণ্যোত্পাদকদের সমবায় সংস্থা গড়ে ওঠার পর থেকে গত ছ”বছরে, বিশেষ 

করে ১৯৩৩এর প্রথমার্ধে বহু হস্তশিল্প ও কিছু কিছু শিল্প-কারথান। আবার 

গা-ঝাড়! দিয়ে উঠেছে । এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে তামাক, কাগজ, ওলফ্রা, 

কপূর, চাষ-যন্র ও জমির সার ( যেমন চুন )। তা ছাড়া, বর্তমান অবস্থায় 
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আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র, ওযুধ এবং চিনির উত্পাদ্দনে অবহেলা করা! উচিত 

নয়। ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে কাগজ তৈরী, বস্ত্র তৈরী, 

চিনি পরিশোধন প্রভৃতি এমন কতকগুলি শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে, যেগুলি 

আগে ছিল না। সেগুলি ভালভাবেই চলছে । হুনের ঘাটতি পূরণের জন্য জন- 

সাধারণ নাইটার থেকেই চন তৈরী করা শুরু করেছে । শিল্পকে চালিয়ে ষেতে 

হলে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রয়োজন । হস্তশিল্পগুলি বিশ্িপ্ত থাকলে বিস্তারিত ও 

সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা করা অবশ্বুই অসম্ভব। কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের 
জন্ত মোটামুটি বিস্তারিত পর্িকল্পন! বিশেষভাবে প্রয়োজন, বিশেষ কৰে প্রথমে 

ও সবাগ্রে রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংস্থার জন্য । ব্রান্ত্রী় ও সমবায় সংস্থার প্রাতটি 

লোককে অবশ্যই প্রথম থেকেই কাচামাল উৎপাদনের পরিমাণের এবং শত্রু 
অঞ্চলে ও আমাদের অঞ্চলে তার বিক্রির সম্ভাবনার নিখুত ও নিতৃল 

হিসেবের দিকে নজর রাখতে হবে । 

বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে জর্রী কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা অন্যায়ী 

ব্যক্তিগত কারবারীদের বঠিবাণিজ্য সংগঠিত করা এবং কয়েকটি অতি 

প্রয়োজনীয় পণ্যের দায়িত্ব প্রত)ক্ষভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ কর! । যেমন হন এবং 

বস্ত্াদির আমদানী, শস্যাদি ও উলফ্রাম রপ্তানী এবং আমাদের এলাকার মধ্যে 

শশ্তের জোগানের সানঞ্জম্ত বিধান করা। এই কাজগুলির পরিকল্পন! প্রথমে 

ফুকিয়েন-চেকিয্াং-কিয়াংসী অঞ্চলে নেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৩৩ এর বসস্ত 

কালে কেন্জ্রীয় অঞ্চলেও নেওয়া! হয়েছে । বহিবাণিজ্যের পর্যদ এবং অন্তান্ত 

এজেন্সি গঠিত হওয়ার পরে প্রাথমিক সাফল্য অজিত হয়েছে । 

আমাদের অর্থনীতির তিনটি সেইর আছে: বাস্ত্রীয় সংস্থা, সমবায় সংস্থা 

এবং ব্যক্তিমালিকানার সংস্থা! । 

বর্তমানে যেগুলি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলি করা সম্ভব হয়েছে তার 

মধ্যেই ব্রাস্্রীয় সংস্থা সীমাবদ্ধ আছে। বাষ্র-নিয়স্ত্রিত শিল্প এবং বাণিজ্যের 
বিকাশ শুরু হয়েছে এবং এগুলির ভবিস্তৎও অসীম সম্ভাবনা পূর্ণ । 

ব্যক্তিগত অর্থনীতির সেক্টরগুলির কোন ক্ষতিসাধন আমরা! করব ন1। 

বস্ততঃপক্ষে যতদিন পর্যস্ত এগুলি আমাদের সরকার কর্তৃক নির্দেশিত আই ন- 

সীমা লঙ্ঘন না করবে ততদিন পর্যস্ত আমরা এগুলির বিকাশসাধনে প্রেরণা 

জোগাব। কারণ, বর্তমান স্তরে রাষ্ট্রের ও জনগণের স্বার্থেই ব্যক্তিমালিকানার 

সংস্থাগুলির ৰিকাশসাংন একান্ত প্রয়োজনীয় কাঁচ । এ কথা বলাই বাহুল্য 
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যে, বর্তমানে ব্যক্তিমালিকানার সংস্থাগুলিরই বিপুল সংখ্যাধিক্ এবং বেশ 

কিছুকাল এগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করে থাকবে। বগ্তমানে লাল 
এলাকায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-সংস্কাগুলিই ব্যক্তিমালিকানার সংস্থা 

সমবায় সংস্থাগুলিও ভরত বাড়ছে । নানাধরনের সমবায় সংস্কার মোট সংখ্যা 

এখন ১,৪২৩ । ১৯৩৩এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রদত্ত হিসাব অন্তযাঁয়ী, কিয়াংসী 
ও ফুকিয়েনের ১৭টি কাউন্টির এই সমবায়গুলির মোট মূলধন ৩০০১০০০ 

যুয়ানেরও ওপরে । ক্রেতা-সমবায় এবং শন্ত-সমবায়গুলোই সংখ্যায় বেশি আর 

তারপরেই উৎপাদক সমবায়গুলি । খণদান সমবায় সমিতি সবেমাত্র কাজ শুরু 

করেছে । যখন এই সমিতিগুলি এবং ব্রাস্ত্রীয় সংস্থাগুলি সমঘ্বিত হয়ে দীর্ঘদিন 

এই কাজের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠবে, তখন আমাদের অর্থনীতিতে সেগুলিই হয়ে 

উঠবে এক প্রচণ্ড শক্তি, এবং ক্রমশ:ই এগুলি প্রধান স্থান অধিকার করবে এবং 

ব্যক্তিমালিকানার সেক্টব্রের নেতৃত্বও গ্রহণ করবে । স্থতরাং রাষ্ট্রীয় সংস্কার 

সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি বিকাশ এবং সমবায় সংস্থার ব্যাপক বিকাশকে অবশ্যই 

চলতে হবে ব্যক্তিগত মালিকানার সংস্থাগুলির বিকাশের প্রতি উৎসাহ 

প্রদানের সঙ্গে পাশাপাশিভাবে । 

রাষ্থরীয় সংস্থা! এবং সমবায় সংস্থার বিকাশসাধনের জন্য আমরা জনগণের 
সমর্থন নিয়ে ৩০ লক্ষ যুয়ান মূল্যের অর্থ নৈতিক গঠনকার্ষের বণ্ড বিলি করেছি। 

জনগণের শক্তির ওপর এরকম আস্থা স্থাপন করাই হচ্ছে একমাত্র সম্ভাব্য পথ, 

যে-পথে বর্তমান অর্থ নৈতিক গঠনকার্ষের জন্ অর্থ সমস্যার সমাধান করা যায়। 

আমাদের অর্থনীতির বিকাশসাধন করে রাজস্ব বুদ্ধি করাই হচ্ছে আমাদের 

রাজদ্ব নীতির একটি মূলনীতি । ফুকিয়েন-চেকিয়াং-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে 
এর ফলে চমতকার ফল পাওয়া গেছে, এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলেও তার প্রভাব 

পড়তে শুরু করেছে । আমাদের ব্রাজন্ব ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির কর্তব্য 

হচ্ছে এই নীতিকে সুসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা | এ প্রসঙ্গে আমাদের সুনিশ্চিত 

হওয়া প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক নোট প্রচলন যেন মুখ্যতঃ অথ নৈতিক 

বিকাশের প্রয়োজনান্গসারেই হয় এবং আথিক কারণে নোট প্রচলন যেন গৌণ 

স্থান গ্রহণ করে । 

আমাদের সরকারী ব্যয়ের পরিচালিক। নীতি হওয়া উচিত মিতব্যয়িতা। 

সমস্ত সব্রকারী কর্মচাবীদেরকে একথা স্থস্পষ্টভাঁবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, 

দুর্নীতি এবং অপচয় হচ্ছে মারাত্মক অপরাধ । দুর্নীতি এবং অপচয়ের বিরুদ্ধে 
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আমাদের আন্দোলন বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্ত এবিষয়ে আরও 

প্রচেষ্টা চালানো দরকার । যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য, বিপ্রবের স্বার্থ রক্ষার জন্ত এবং 

আমাদের অর্থনৈতিক গঠনকার্ধের জন্ প্রতিটি পয়সা সঞ্চয় করা_আমাদের 

আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষার ব্যবস্থার এটাই হওয়া উচিত মূল নীতি । 
কুওমিনতাঙ যে পদ্ধতিতে বাজন্য ব্যয় করে, আমাদের ব্যয়ের পদ্ধতি নিশ্চিত- 

ভাবেই হতে হবে তার চাইতে ভিন্ন ধরনের । 

যে-সময়ে সমগ্র দেশ এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ডুবে আছে, যখন 

কোটি কোটি লোক ক্ষুধায় এবং নীতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে, তখন 

আমাদের এলাকার জনগণের সরকার বিপ্রবী যুদ্ধের স্বার্থে, সমগ্র জীতির স্বার্থে, 

সমস্ত অসুবিধা উপেক্ষা করে অর্থ নৈতিক গঠনকার্য দুঢ পদক্ষেপে চালিয়ে যাচ্ছে। 

অবস্থাটি খুবই পরিক্ষারু,_-কেবল্মাত্র সামাজ্যবাদ ও কুওমিনতাঙকে পরাজিত 

করেই এবং স্থপত্িকল্পিত ও সংগঠিত অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের কাজে হাত 
লাগিয়েই আমরা সমগ্র চীনের জনগণকে এই অভতপুব বিপর্যয়ের কবল থেকে 

মুক্ত করতে পারি । 

টাকা 

১। লাল এলাক। প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাধারণতঃ প্রথম দু-এক বছর কুষি- 

উত্পাদন কমে যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, জমির পৃনর্বণ্টনের সময়ে 

জমির মালিকানা তখনও নির্ধারিত হয় না, এবং নতুন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাও 
তখনও পর্যস্ত প্রতিহিত হয় না । এর ফলে কৃষকর! পুরে! মন দিয়ে উত্পাদনের 

কাজ চালিয়ে যেতে পারেনি । 

২। শ্রমশক্তিকে আরও ভালভাবে সংগঠিত করে উৎপাদন বাড়াবার 

উদ্দেশ্তটে লাল এলাকায় ব্যক্তিগত কৃষির ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছিল পার- 

স্পরিক সহায়ক দল ও চাষের কাজের দল। স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ ও পারস্পরিক 

স্থবিধের নীতির ভিত্তিতে সদস্যরা প্রত্যেকে একে এসে অন্তের জন্য সমান 

পরিমাণ কাজ করত; কিংবা একজন যে পরিমণ কাঁজ পেত, সে অন্তের জন্য 

তার সমান পরিমাণ কাজ ন! করতে পারলে নগদ টাকায় এই ব্যবধান পুষিয়ে 

দিত। পরস্পরকে সাহায্য করা ছাড়াও এই দলগুলি লালফৌজের সৈন্চদেরকে 

"বিশেষ সুবিধে দিত, এবং যাদের সন্তান মারা গেছে এমন বুদ্ধদের কাজ 
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বিন! পারিশ্রমিকে শুধু খাবারের বিনিময়ে করে দিত। পারস্পরিক সাহায্যের 
এইসব বিধি উৎপাদনে বিশেষ সাহায্য করত এবং যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে 

কার্ধকরী হতো । একারণে এগুলি ব্যাপক জনগনের আন্তরিক সমর্থন 

পেয়েছিল | 
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ক্রমসাধারণের জীবনযাতার যত নিন 

কর্মপন্ধতির প্রতি মনোযোগ দ্বিন 
| ( জানুয়ারী ২৭, ১৯৩৪) 

কমব্রেডবা আলোঢনার সময়ে গুরুত্ব আরোপ করতে পারেননি 'এমন দ্ব'টি 

সমস্যা আছে, আমি তা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি । 

প্রথম সমস্যা হল জনসাধারণের জীবনযাত্র। সম্পকিত সমস্যা। । 

বর্তমানে আমাদের প্রধান কর্তব্য হল বিপ্রবী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাপক 
জনসাধারণকে সমাবেশ করা, এই বিপ্রবী যুদ্ধের ছার! সাঅক্যবাদকে ও কুও- 

মিনতাঙকে নিপাত করা, বিপ্রবকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়! এবং সাম্রাজ্য- 

বাদকে চীন থেকে বিতাড়িত করা । যিনি এই প্রধান কর্তব্যকে ছোট করে 

দ্বখেন তিনি খুব ভাল বিপ্রবী কর্মী ভতে পারেন না । আমাদের কমরেডরা যদি 
এই প্রধান কর্তব্যকে প্ররুতভাবেই স্পষ্ট করে দেখে থাকেন এবং বুঝে থাকেন 
যে, যে-কোনভাবেই হোক, বিপ্রবকে সার' দেশে ছড়িয়ে দিতেই হবে, তাহলে 

ব্যাপক জনসাধারণের প্রত্যক্ষ স্বার্থের সমস্তাকে, জনসাধ'কণের জীবনযাত্র'র 

সমস্যাকে লেশমাত্রও অবহেলা কর] উচিত নয় এবং কিছুতেই ছে'ট করে দেখাও 

উচিত নয়। কারণ, বিপ্রবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের যুদ্ধ, কেবলমাত্র জন- 

সাধাব্ণকে সমাবেশ করে এবং তাদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে 

নেওয়া যেতে পাবে । 

যদি আমরা যুদ্ধ চালাবার ভ্ন্ত কেবলমাব্র জনগণকে সমাবেশ করি এবং 

ত1 ছাড়! আর কোন কিছুই না করি, তাহলে আমরা কি শক্রকে পরাজিত 

করার লক্ষ্যে পৌছাতে পারব? অবশ্তই না। যদি 'মামর1 বিজয়লাভি করতে 

চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই আরও অনেক কাজ করতে হবে। ভূমি-সংগ্রামে 

রুষকদের পব্রিচালনা করতে হবে, কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করে দিতে হবে, 
কৃষকদের শ্রম-উতৎসাহ বাড়াতে হবে, কৃষি-উতৎ্পাদন বুদ্ধ করতে হবে, শ্রমিকদের 

এই রচনাটি ১৯৩৪ সালের ২৭ণে জানুয়ারী কিয়াংসী প্রদেশের জুইচিনে অন্ুভিত নিখিল 

চীন শ্রামিক-কৃষক প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত সমাপ্তি 

ভাবশের একটি অংশ। 



স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠ/ করতে হবে, বাইরের এলাকার 

সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে হবে, জনসাধারণের যে সমন্তা» অর্থাৎ বস্ত্র, খাস, 

বাসস্থান, জালানি, চাল, রান্নার তেল, লবণ, রোগ, স্বাস্থ্যরক্ষ! এবং বিবাহের 

সমস্যা সমাধান করতে হবে। এক কথায়, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের 

সমত্ত বাস্তব সমস্তার প্রতিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে । 

যদি আমরা এইসব সমন্টার প্রতি মনোযোগ দিই, এগুলোর সমাধান করি এবং 
জনসাধারণের চাহিদা মেটাই, তাহলেই আমব্রা জনসাধাব্রণের জীবনযাত্রার 

প্রকৃত সংগঠক হয়ে উঠব, এবং জনসাধারণ সত্যিকারভাবে আমাদের চারিপাশে 

্রক্যবদ্ধ হবেন ও আমাদেরকে তাদের আস্তত্রিক সমর্থন দেবেন। কমরেডগণ, 

আমরা কি সেই সময়ে জনসাধারণকে বিপ্রবী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্দ্ধ 
করে তুলতে পারব ? পারব, নিশ্চয়ই পারব । 

আমাদের কমীদের মধ্যে এই ধরনের ব্যাপার দেখা গিয়েছিল যে, তারা 
শুধু লালফৌজের সম্প্রসারণ, পরিবহন-ইউ।নটের সম্প্রসারণ, জমির খাজনা 

আদায় এবং বণ বিক্রয় সম্বন্ধেই কেবল কথা বলেন, অন্ত কাজ সম্পর্কে তা! 

কিছু বলেন না এবং মনোষোগ দেন না, এমনকি একেবারেই মনোযোগ দেন 

নাঁ। উদাহরণস্বরূপ, এক সময়ে থিংচৌ পৌর-সরকার শুধুমাত্র লালফৌজের 
সম্প্রসারণ ও পরিবহন-ইউনিটের সমাবেশ সম্পর্কে মনোযোগ দিয়েছে এবং 

জনসাধারণের জীবনযাত্রার সমস্যার ব্যাপারে কোন মনোষেগই দেয়নি । 

থিংচৌ শহরের জনসাধারণের সমস্যা হল তাদের জ্বালানি কাঠ ছিল না, 
পুজিপতিদের মুতের ফলে তারা লবণ কিনতে পারেননি, জনসাধারণের মধ্যে 

কারো-কারে। বাড়ী-ঘর ছিল না এবং সেথানে চালের অভাব ছিল, আর চালের 

দামও ছিল চড়া । এগুলোই ছিল থিংচৌ শহরের জনসাধারণের বাস্তব সমস্যা 
এবং সেগুলো সমাধানের সাহায্যের জন্য ভারা খুবই আগ্রহে আঘাদের দিকে 

তাকিয়ে ছিলেন । কিন্তু থিংচৌ। পৌর-সরকার এসব কোন কিছুই আলোচনা 

করেনি । তাই, তখন থিংচৌ শহরে শ্রমিক-কৃষকদের প্রতিনিধি-পব্রিষদ 

পুননির্বাচনের পর এক শতাধিক প্রতিনিধি পরবর্তী সভায় যোগদানে অনিচ্ছুক 
ছিলেন, কারণ, প্রথম কয়েকটি সভায় গুধুমাত্র লালফৌজ সম্প্রসারণ ও পরিবহন 
ইউনিটের সযাবেশ সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছিল এবং জনসাধারণের 

জীবনযাত্রার প্রতি মোটেই মনোযোগ দেওয়! হয়নি। তার ফলে, পরবর্তী- 

কালে সভা ডাকাও "অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। স্থতরাং লালফৌজ সম্প্রসারণ 
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এবং পরিবহন-ইউনিটের সমাবেশ সম্পর্কে, অতি অল্প সাফল্যই অজিত হয়েছিল । 

ত1 ছিল এক বকমের অবস্থা । 
কমরেডগণ, ছুটি আদর্শ-থান! সম্পর্কে যে পুস্তিকা আপনাদের দেওয়। হয়েছে 

আপনারা সম্ভবতঃ তা পড়েছেন । ওখানকার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত । 
কিয়াংসীর ছাংকাং থানায়, এবং ফুকিয়েনের ছাইনসি থানায় লালফৌজ 

সম্প্রসারণের সংখ্য। কি বিরাট ছিল ! ছাংকাং থানায় শতকরা ৮০ ভাগ যুবক 

ও প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী লালফেজে ষোঁগদীন করেছিল এবং ছাহইসি থানায় 

জনসাধারণের শতকরা ৮৮ ভাগ লালফৌজে যোগদান কবেছিল। বগ্ডের 

বিক্রিও হয়েছিল প্রচুর, দেড় ভাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত ছাংকাং গানায় 

৪ হাজার ৫ শত যুয়ান মুল্যের বগু বিক্রি করা হয়েছে । অন্তান্ব কাজেও 

খুব বেশি সাফল্য অজিত হয়েছে । এব কারণ কি? কয়েকটি উদাহরণ 

দিলেই ব্যাপারটা পরিক্ষার হবে । ছাংকাং থানার একজন গরীব রুষকের ঘরে 

যখন একটি অগ্নিকাণ্ডের ফলে দেড়টি ক'মরা ধ্বংস হয়ে যায়, তথন থানা-সরকার 

তাকে সাহয্যে করার জন্ক জনসাধারণের কাছে অর্থদানের আবেদন করেছিল। 

তিনটি লোক ন! খেয়ে ছিল, থানা-সরকার এবং পারস্পরিক সাহায্য-ক মিটি 

অবিলম্ষে চাল সরবরাহ করে তাদের সাহায্য করেছিল । গত গ্রীষ্মে খাছ 

খাটতির সময়ে থানা-সরকার জনসাধারণকে সাহাষ্য করার জন্ঠ ছুইশত লী-রও 

বেশি দূরবর্তী কুংলিও জেলা৩ থেকে চংল এনেছিল । ছাইসি থানায়ও এই 
ধরনের কাজ খুব ভালই চলেছিল। এইরকম থানা-সরকারই প্ররুত 'আদর্শ 

থানা-সরকাঁর । থিংচৌ পৌর-সরকারের আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্-পদ্ধতি থেকে 

তীর] সম্পূর্ণ আলাদা । ছাংকাৎ থানা ও ছাইসি থানা থেকে আমাদের শিক্ষ 

গ্রহণ করা উচিত এবং থিংচৌ শহরের নেতাদের মতো আমলাতান্ত্রিক 
নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা করা উচিত । 

আমি আন্তরিকভাবে এই কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব করছি যে, ভূমি ও শ্রম 

সমশ্য। থেকে শুরু কৰে জাল।নি, চাল, বান্নার তেল ও লবণের সমন্তা। পর্যন্ত 

জনসাধারণের জীবনের প্রতিটি সমস্তাঁর প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে 

হবে। নারীরা লাঁউল ও মই চালন! শিখতে চায়, তাদের -শখাবার জন্য 

আমরা কাকে খুঁজতে পারি? শিশুর! পড়াশোন। করতে চায়, প্রাথমিক 

স্কুল কি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? ওখানকার কাঠের পুল খুবই সরু, মানুষ পড়ে 

যেতে পারে» সেটা কি মেরামত করা উচিত নয়? অনেক মাঈষ ফোড়া 
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এবং অন্তান্ত রোগে তৃগছে, এই সম্বন্ধে আমব্রা কি করতে যাচ্ছি? জনসাধারণের 

জীবনের সঙ্গে সম্পকিত এ ধরনের সমস্ত সমশ্যাকেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ে 
স্কান দিতে হবে। সেগুলোকে আলোচনা করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 

হবে, কার্যকারী করতে এবং তার ফলাফল্বে উপর পরীক্ষা করতে হবে । ব্যাপক 

জনসাধারণকে আমাদের বোঝানো উচিত যে, আমরা তাদের স্বার্থের 

প্রতিনিধিত্ব করি এবং তাদের সঙ্গে আমরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সমস্ত 

বিষয় থেকে আমাদের উত্বাপিত উচ্চতর কর্তব্যকে অর্থাৎ বিপ্রবী যুদ্ধের 

কর্তব্যকে যেন তাদের বোঝানো হয়ঃ যাতে করে তারা বিপ্লবকে সমর্থন করেন 

এবং সারা দেশে ছড়িয়ে দেন, আমাদের রাজনৈতিক আবেদনে সাড়। দেন এবং 

বিপ্রবধের জয়লাভের জন্ত শেষ পর্স্ত লড়াই কনেন। ছাংকাং থানার জন- 

সাধারণ পেন, “কমিউানস্ট পার্টি সত্যিই ভাল, আমাদের জন্ত ত1 সব কিছু 

চিন্তা করছে”? । ছাংকাং থানার কমিগণই আদশ । কী প্রশংসনীয় লোক ! 

তার! ব্যাপক জনলাধারণের আন্তরিক ও অকপট ভালবাসা অঞ্জন করেছেন । 

যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাদের আহ্বান ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন লাভ 
করেছে । আমরা ক জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে চাই? আমর! 

কি চাই যে, জনসাধারণ তাদের সমগ্ত শক্তি যুদ্ধ-ক্রণ্টে নিযোজিত করুক ? 

যদি তাই হয়, তবে আমাদের অবশ্যই জনসাধারণের সঙ্গে থাকতে হবে, তাদের 

সক্রিয়তাকে উদ্বদ্ধ করতে হবে, তাদের স্থথ-দুঃখের প্রতি মনোযোগ দিতে 

হবে, তাদের শ্বাথঝ জন্ত আন্তরিকভাবে ও অকপটঠাবে কাজ করতে হবে 

এবং তাঁদের উৎপাদন ও ধৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি সমস্য, অর্থাৎ লবণ, 

চাঁল, বাসগৃহ, কাপড়, শিশুজন্ম সনস্যার সমাধান করতে হবেঃ অন্য কথায়, জন- 

মাধারণের সমস্ত সমশ্তারই সমাধান করতে হবে । আমরা যদি এইভাবে কাজ 

করি তাহলে ব্যাপক জনস্বাধার্ণ নিশ্চয়ই আমাদের সমর্থন করবেন, এবং 

বিপ্রবকে তাদের জীবন বলে মনে করবেন, বিপ্রবকে তাদের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় 
পতাঁক। বলে মনে করবেন। কুওমিনতাঁড যদি লাল এলাক। আক্রমণ করতে 

চেষ্টা করে, তাহলে ব্যাপক জনসাধারণ যে নিজেদের জীবন দিয়ে কুওমিনতাতের 

সঙ্গে চূড়ান্তভাবে সংগ্রাম করবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই । আমরা কি 
শত্রুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিষানকে বাস্তবিক 

ভাবেই চুর্ণবিচুর্ণ করে দিইনি? 

কুওমিনতাশড এখন তাদের ছুর্গ-নীতি৪ অনুসরণ করছে, প্রচশ্ডভাবে তাদের 
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*কন্ছপের খোন' নির্মাণ করে যাচ্ছে। তারা মনে করে সেগুলোই তাদের 

লৌহ্প্রকার । কমরেডগণ, সেগুলো কি প্রকৃতই লৌহপ্রকার 1 মোটেই 
ন। অপনার। দেখুন, হাজার হাঁজার বছর ধরে সামন্ত-সম্রাটদের প্রাচীর- 
পরিথ। ও প্রাসার্দগুলে। কি শক্তিশানী ছিল না? তবুও যখনই জনসাধারুণ 

জগে উঠেছেন, তথনই সেগুলে! একের পর এক ধ্বসে গিয়েছে । রাশিয়ার জার 

ছিল পৃথিবীর অন্যতম নিষ্টুরতম শাসক, তবু যখন সবহাবাশ্রেণী ও কৃষকদের 
বিপ্লবের অভ্যুদয় ঘটল, তখন কি এই জারের অস্তিত্ব ছিল? ন!, কিছুই ছিল 

না।। আর লৌহপ্রাকার ? সব ধ্বসে গেছে । কমরেডগণ, সন্িকারের লৌঁহ- 

প্রাকার কি? তা হচ্ছে জনসাধারণ, কোটি কো'টি জনসাধারণ, যাবা বপ্লবকে 

কৃত্রিমভাবে ও আস্তত্রিকভাবে সমর্থন করেন । এটাই হচ্ছে প্রকৃত লৌঙ্- 

প্রাকার, এটাকে বিনাশ করা যে-কোন শক্তির পক্ষেই অসম্ভব, একেবাবেই 

অসম্ভব । প্রতিবিপ্রবী শক্তি আমাদে বিনাশ করতে পারে না, আমরাই 

বরং তাকে বিনাশ করব । বিপ্রবী সরকারের চারপাশে কোটি কোটি জন- 

সাধাপণকে এক্যবন্ধ কৰে এবং আমাদের বিপ্রবী ।ছ্ধকে প্রসারিত করে আমর! 

সমস্ত প্রতিবিপ্রবী শক্তিকে ধ্বংস কএতে পাত্ধব এবং সমগ্র চীন অধিকার 

করতে পারব । 

দ্বিতীয় সমস্যা হল কমপদ্ধতি সম্পকিত সমস্ত | 

আমরা বিপ্লবী ঘুদ্ধের পরিচালক ও সংগঠক, অ:বার জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রার পরিচালক এবং সংগঠক ও বটে । িপ্রবী বুদ্ধকে সংগঠিত করা৷ এবং জন্- 

সাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা 'আমাদের ছুটি মহান কর্তব্য । এখানে, 

কর্মপদ্ধতি সম্পকিত সমস্তা শকটা গুরুতর সমশ্যা হিসেবে আমাদের সামনে 

রয়েছে । আমাদের শুধু যে কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে তাই নয়, বন্বং কর্তব্য 
সম্পন্ন করার পদ্ধতির সমস্যারও সমাধান করতে হবে । আমাদের কর্তব্য 

হচ্ছে নদী পার হওয়া, কিন্তু সেতু কিংবা নৌকা ছাড়া তা! তে! পার হওয়! 

যায় না । সেতু বা নৌকা-সমন্তার সমাধান না হলে নদী পার হওয়ার কথাটা 
একট! ফাক। বুলি মাত্র । পদ্ধতির সমস্যার সমাধান না হলে কর্তব্য সম্পন্ন করার 

কথাও বাজে কথা মাত্র । যদি লানফৌজের সম্প্রসারণের কাজে নেতৃত্ব দেবা 

জন্য মনোযোগ দেওয়া না হয় এবং লালফৌজের সম্প্রসারণের কর্মপন্ধতিতে যন্ধব 

নেওয়! না হয়, তাহলে হাজার বার লালফৌদের সম্প্রদারণের কথ! আওড়ালেও 
তা কখনো সফল হবেনা । অন্ত কোন কাজে, উদ্দাহরণম্বরূপ, ভ্বমি বণ্টন 
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সম্পর্কে যাচাই করার কাজে, অর্থনীতি গঠনের কাজে, সংস্কৃতি ও শিক্ষার কাজে 

এবং নতুন এলাকার ও সীমাস্ত এক্সাকার কাজে--এ সকল কাজে বদি আমরা 
শুধু কর্তব্য নিধারণ করি, কিন্তু সেগুলো৷ কার্ধকরী করার সময়ে কর্মপদ্ধতিতে 
মনোধোগ ন| দিই আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ন করি এবং 

কার্ধকরী ও বাস্তব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ না করি, হুকুমবাদী পরিত্যাগ না কত্ি এবং 

ধৈর্ষের সঙ্গে বুঝিয়ে বলার কর্মপদ্ধ'ত গ্রহণ না করিঃ তাহলে কোন কর্তব্য 

সম্পন্ন করাই সম্ভব নয়। 

সিংকুয়োর কমরেডর! হ্ভরনশালভাবে প্রথমশ্রেণীর কাজ সম্পন্ন করেছেন, 
তাই আদর্শ কমা হিসেবে আমাদের প্রশংসার যোগ্য । অন্রূপভাৰে ডভ্তর- 

পূর্ব কিয়াংসীর কমরেভগণও শ্জনশীলভাবে খুব ভাল কাজ করেছেন। তারাও 

আদশ কম্মী। সিংকুয়োর ও উত্তর-পূৰ কিয়াংসীর কমরেডগণ জনসাধ'রণের 

জীবনযাত্রাকে বিপ্রবী যুদ্ধের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন এবং বিপ্লবী কর্মপদ্ধতির 
সমস্যাকে ও বিপ্লবী কাজের কর্তব্যের সমস্যাকে যুগপৎ সমাধান করেছেন । 

ওখানে তীাবা! নন দিয়ে কাজ করেছেন, পুঙ্খাঙ্গপুঙ্খভাবে সমস্যার সমাধান 

করেছেন এবং বিপ্রবের দায়িত্বকে প্ররুতভাবেই বহন করছেন । তাৰ। বিপ্লবী 

যুদ্ধের উত্তম সংগঠক ও পরিচালক আবার জনসাধারণের জীবনযাত্রার উত্তম 

সংগঠক এবং পরিচালকও বটে। অন্ঠান্য অঞ্চলে, যেমন ফুকিয়েন প্রদেশের 

সাংহাঁং, ছাংথিং ও ইউংতিং প্রভৃতি জেলার কোন কোন জায়গায়, দক্ষিণ 

কিয়াংসীর সিকিযম্াং প্রভৃতি স্থানে, হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার ছালিং, 

ইউংশিন ও কিয়ান প্রভৃতি জেলার কোন কোন জায়গায়, হুনান-হুপে-কিয়াংসী 

সীমান্ত এলাকার ইয়াংসন জেলার কোন কোন স্থানে এবং কিয়াংসী প্রদেশের 

আরও অনেক জেলার মমকুমা ও থানাগুলিতে, আর আমাদের কেন্দ্রীয় 

সরকারের সরাসরি অধীন জুইচিন জেপার কমরেডগণ সবাই তাদের কাজের 
অগ্রগতি অর্জন করেছেন । অনুরূপভাবে তারাও আমাদের সকলের প্রশংসার 

ঘোগ্য । 

আমাদের নেতৃত্বাধীন সমস্ত স্থানেই নিঃসন্দেহে জনসাধারণ থেকে উদ্ভূত 

অনেক সাক্রয় কর্মী এবং চমত্কার কমরেড-কর্মী বয়েছেন। এইসব কমরেডদের 

একটি দায়িত্ব হচ্ছে, যেসব স্থানে কাজ হুর্বল €সমব স্থানে সাহাধ্য করা এবং যে 

কমরেডগণ এখনেো। ভালভাবে কাজ করতে নিপুণ হননি তাঁদেরকে সাহায্য 

কর! । আমরা একটি মহান বিপ্রবী বুদ্ধের সন্মুখীন শত্রর বিরাটাকারের “পরি- 
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বেইন ও দমন; অভিযানকে আমাদের ভেঙে দিতে হবে এবং সারা দেশে 

বিপ্লবকে ছড়িয়ে দিতে হবে । সকল বিপ্লবী কমমীরই এক মহান দায়িত্ব 

রয়েছে । এই কংগ্রেসের পর আমাদের কাজের উন্নতির জন্ক আমাদের 

অবশ্টাই কারধকরী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অগ্রগাষধী এলাকাকে আরও 

উন্নত করতে হবে এবং পশ্চাৎ্পদদ এলাকাকে অগ্রগামী এলাকার কাছাকাছি 

আসতে হবে। ছাংকাংয়ের মতো হাজার হাজার থান' এবং সিংকুয়োর মতো! 

ভজন ডজন জেলার সৃষ্টি করতে হবে। সেগুলোই হবে আমাদের দৃঢ় 

অব্ন্থান । এই অবস্থানগুলো দখল করেই আমরা এই অবন্থানগ্তলো থেকে 

শক্রর পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে চুর্ণ কর;র জন্য এগিয়ে যেতে পারব এবং 

সমগ্র দেশে সাম্রাজ্যবাদী ও কুওমিনতাঁডের শাসনকে উচ্ছেদ করতে অগ্রনর 

হতে পারব। 

টীক। 
১। ছাংকাং হল কিয়াঁংসী প্রদেশের সিংকুয়ো জেলার একটি থানা । 

২। ছাইসি হল ফুকিয়েন প্রদেশের সাংহাং জেলাব্র একটি থানা । 

৩। কুংলিও হল তত্কালীন কিয়াংসী লাল এলাকার একটি জেলা, তার 

কেন্দ্র হল কিয়ান জেপার দক্ষিণ-পূর্ধের তুংকু। লালফৌজের তৃতীয় আমির 

কম্যাণ্ডার কমরেড হুয়া কুং-লিও ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে এখানে 
শহীদ হন, তার স্বতি রক্ষার্থে তার নামাক্ুপারেই এই জেলার নামকরণ কর 

হয়েছে। 

৪। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে কিয়াংসীর লুপানে সামরিক সম্মেলনে 

চিয়াং কাই-শেক পঞ্চম “পরিবেইন ও দমন” অভিযানের নতুন সামরিক কৌশল 

হিসেবে লাল এলাকার চাবিপাশে ছুর্গ নিমাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল । 

এক হিসাবান্ুঘায়ী ১৯৩৪ সালের জানুষারী মাসের শেবের দিকে কিয়াংসী 

প্রদেশে ২,৯০০ ছুর্গ তৈরী করা হয়। পরুবর্তীকালে অষ্টম রুট বাহিনী ও 

নতৃন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার কালে জাপানী আক্রমণকারীরাঁও 

চিয়াং কাই-শেকের এই নীতি প্রয়োগ করেছিল। এতিহাসিক ধারার মধ্য 

দিয়ে এট! সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে» কমরেভ মাও সে-তুঙের গণযুদ্ধের 
রণনীতি অন্থসারে এই ধরনের প্রতিবিপ্রবী ছুর্গ-নীতিকে চুর্ণবিচুর্ণ ও পরাজিত 
করা সম্পূর্ণ সম্ভব। 
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জাপানা সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশজ সম্পর্কে 
( ডিসেম্বর ২৭, ১৯৩৫) 

বওমান রাজনৈতিক পরিস্ফিতির বৈশিষ্ট্য 

কমবেডগণ । বঠমানে বাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক বিরাট পরিবর্তন 

এসেছে । এই পরিবতিত অবস্থার পটভূমিতে পার্টি আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ 

করে দিয়েছে । 

এহ বর্তমান অবস্থাটি বীনকম? 

এর প্রধান টোশ্গ্য হচ্ছে এহ যে, জাপানী সাআজ্যবাদ চীনকে একটি 

উপনিবেশে পরিণত করবার চেষ্ট। করছে। 

মরা সবাই জানি, প্রা্ঈ একশো বছর ধরে চীন একটি আধা-ওপনিবেশিক 

দেশ হয়ে আছেঃ বিভিন্ন সাআ।জ্যবাদী শক্তি এক সঙ্গে তার ওপর আধিপত্য 

করছে । সাম্রাজ্যবাদের াধরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রাম এবং সাআআজ্যবাপা 

শক্তিগুলির নিজেদের নধে) থেয়োখেফ়ির কলে চীন ভার আধা-স্বাধীন সত্ব 

ৰজায় গাখতত পেদেছে ? শ্রম বশ্বযুদ্ধ জাপ।না সাম্রাজ্যবাদকে কিছু সময়ের জন্ত 

চীনের ওপর এককভ।বে আতধপত] বশ্তারেপ ঈযে।গ করে ধিয়েছিপ। কিন্তু 

জাপানের কাছে চীনের আজ্মশশপণেও চুক্তি, তখনকার জখন্য বিশ্বাপখাতক সুদান 

শি-কাহ* কতৃক ব্ব।ক্ষগিত একুশ ধা দা]াবং জাশাশা সাআজ্যবাধের [বিকন্ধে 

চাঁনা জনগণেপ সংগ্রাম এবং অন্তান্ত সাআজ্যবাদী শক্তিগুশিগ হস্তক্ষেপের দশে 

নিঃসন্দেহেহ নাকচ হয়ে গিয়েছিল । ১৯২২ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানে 

১৯৩০ সালের ডিণেন্ব্ দানে উত্তপ্প শেনণার ওয়াওপাঞ্তে ককক্দ্রীয় কমিটির রাজনেতিক 

ব্যুরোর এক সভার পর পেখাশেই গ্রহচিত পাটি-কম।দের এক এন্মেলনে কমগেড মাও সে-তুও 

এহ পিপোঁটটি পেশ বরেন। চানের কমিএনিস্ট পাটগ কেন্দ্রীয় কমির্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূশ 
সভাগুলির অন্যতম এই সভায় এই ভুল ধারণাকে সমালোচন। করা হয়েছিল যে, জাপানের বিরুদ্ধে 

্রক্যবদ্ধ যুদ্ধে চানের জাতীয় ধুজৌয়ার। এমিক-বুষকের মিত্র হতে পারে না। এই সাক 

জাতীয় যুক্তক্রণ্টের রণকৌশল সম্পর্কে সিদ্ধাপ্ত গ্রহণ করা হয়। রাজনেতিক ব্যুরে।র সিদ্ধান্তের 

ভিভিতে কমরেড মাও সে তুও এই সভায় জাপানকে প্রতিগোধ কগার শতে জাতীয় বুজোয়াদের 

সঙ্গে জাতীয় বুক্তত্রণ্ট পুনঃগ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ও গুরুত্ব সম্পক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। 

তিনি এই ঘুক্তফ্রন্টের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্ট ও লালফৌজের নেতৃত্বের ভূমিকা! পালনের চূড়ান্ত 
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ওয়াশিংটনে নয়শক্তি সম্মেলনে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়, যাঁর ফলে চীনদেশ 
আবার একই সঙ্গে বহু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনস্থ হয়। কিন্তু কিছুদিনের 
মধ্যেই আবার অবস্থার পরিব্তন ঘটে । ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের 

ঘটনাইঃ হচ্ছে চীনকে জাপানের উপনিবেশে পরিণত করার ব্তমান স্তরের 

রাজনীতির শুরু । যেহেতু জাপানী আক্রমণ সাময়িকভাবে চারটি উত্তর-পূর্ব 
গ্রদেশের৫ মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই কিছু কিছু ব্যক্তি মনে করেছিল থে 

জাপানী সামাজ্যবাদীর। সম্ভবতঃ আর অগ্রনর হবে না। আজ কিন্তু অবস্থাটা 

অন্থরকম | চীনের মহাপ্রাচীরের দক্ষিণে অন্থপ্রবেশ করবার এবং সমগ্র চীনকে 

গ্রাস করবার মতলব ইতিমধোই জাঁপ'ন! সাম্রাজাবাদীর। প্রকাশ করেছে। 

বতমাদে আধা-ওপনিবেশিক চীনকে বিতিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভাগাভাগি 

করে ভোগ করছে । জাপান এখন সেই আধা-ওপনিবেশিক চীনকে একচেটিয়া 

উপনিবেশে পরিণত করতে চাইছে । সাম্প্রতিক পূর্বহুপেইর ঘটনা৬ এবং 

কূটনৈতিক শশা-পরামর্শ? ঘটনার গতির ইঙ্গিত ষে এই দিকেই, তা দেখিয়ে 

দিচ্ছে, এবং তার ফপে সমগ্র চীন! জনগণের বেঁচে থাকার গ্রশ্নটিই বিপন্ন হয়ে 

শপ পা শা শািশিটি শট দি ০ পতিত পটিশী শ। ী 

গুরুত্বের ওপর 1বধশেষ জোর দেন । ঠিনি চীন বিপ্রবের দীর্ঘস্থায়ী চরিজ্রের কথা বলেন এবং 

দ্বিতায় বিপ্রর্বী গৃভযুদ্ধের সমগ্প পার্টি এবং লালফোৌগের বিপধয়ের মূল কারণ সংকীর্ণ কদ্বদ্বার নীতি 
ও বিপ্লব সম্পনে পাটির মধ্যে দীথকাল ব্যাপা অভি দ্রুত কিছু করে ফেলার সমন্তাটর সমালোচনা 

কবেন। একই সময়ে ঠিনি চেন ৩নউর দক্ষিণপন্থা সবিধাবাদের ফলে ১৯২৭ সালের বিপ্লবের 

পরাজয়ের প্রতিহানিক শিক্ষার প্রতি গার্টির দৃষ্টি মাক্ধণ করেন এবং দেখান নে চিয়াং কাই-শেক 

অবধারিতভাবে ধিপ্লণের শক্তিকে হঠমান করতে চেষ্টা করবে । চিয়াং কাউ-বেকের চধান্ত ও 

অসংখ্য সণন্ত্র আক্রমণ সত্ত্বেও এইভাবেই তিনি নতুন পরিস্থিতিতে পাটিকে মাথা পরিঙ্কার রাখতে 

এবং বিপ্রবা শক্তিকে ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে বাচাতে সমর্থ হয়েছিলেন । ১৯৩৫ লালের 

জানুয়ারী মানে কুইচে প্রদেশের সথনিতে আহত কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটবুযুরোর এক বধিত সভান্ত 

আগেকাপ পুরানে! “বাম' স্থবিধাবার্দী নেতৃত্বের পরিবতে কনরেত মাও সে-তু৪কে নেতা করে 

এক নতুন কেন্দ্রীর কমিটি গঠিত হয় । যেহেতু লালফৌজের লং না চলাকালে এর সভা অনুচিত 

হয়েছিল, পেহেতু একান্ত জরুদী নামরিক্ক সমস্যা এবং কেন্দ্রীয় কমিচির বিপ্রুধী লাম্িক কমিশন 

এবং রেক্রেটারিয়েটের নংগঠন সম্পক্িত পিদ্বান্তের মধ্যেহ এর সভার কাজকে সীমাবদ, রাখতে 

হয়েছিল। লং মার্চের পরে লালফ্টৌজ খন উন্ভুর শেনসীতে পৌঁছায় কেবল তথনঠ পাটির 

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল রাজনীতিক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্চার প্রণকোশল প্রনঙ্গে ব্যশস্থা 

গ্রহণ করা । এই রিপোর্টে কমরেড মাও সে-ত৬ অত্যন্ত প্রাঞ্লছাবে এইসব নমগ্ঞা বিশেষণ 

করেছেন । 
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উঠেছে । এর ফলে চীনের সমস্ত শ্রেণী এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল আজ 

একটিই প্রশ্খের সম্মুখীন হয়েছে: কি করা যায়? প্রতিরোধ? আত্মসমপপণ ? 

কিংবা এই ছুইটির মাঝখানে দোছুল্যমান অবস্থায় থাক? 

চীনের বিভিন্ন শ্রেণী এই প্রশ্নটির উত্তর কিভাবে দিচ্ছে, সেট! এবার দেখা যাক ।' 

শ্রমিক ও ককের সকলেই প্রতিরোধ দাবি করছে । ১৯২৭-২৭ মালের 

বিপ্লব, ১৯২৭ সাল থেকে আজ পধস্ত কৃষি-বিপ্লব এবং ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার 

পর থেকে জাপ-বিরোধী জোয়ার--এসব কিছুই প্রমাণ করছে যে, শ্রমিক শ্রেণী 

এবং কৃষকর! হচ্ছে চীনের বিপ্রবের সবচাইতে দুঢ় শক্তি । 

পেটি-বুর্জোয়ারাও প্রতিরোধের দাবি করছে । ষুবছাত্ররা এবং শহরের 
পেটি-বুর্জোয়ারা কি ইতিমধ্যেই ব্যাপক জাপ-বিরোধী আন্দোলন আর্ত 

করেনি ?৮ চীনা পেটি-বুর্জোয়াদের এই অংশ ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবে 

অংশগ্রহণ করেছে । কৃষকদের মতোই এদের অর্থনৈতিক অবস্থাতে এর 

ক্ষদে-উৎপাদক, এবং এদের স্বার্থের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের কোন সামণ্ডন্ত 

নেই। সাম্রাজ্যবাদ এবং চীনা প্রতিবিপ্রবী শক্তি এদের অনেক ক্ষতি করেছে, 

বহু লোককে বেকার করেছে, সর্বস্থাস্ত বা আধা-সবন্বাস্ত করেছে । বতমানে 

বিদেশী জাতির ক্রীতদাস হওয়ার আসন্ন বিপদের প্রতিরোধ করা ছাড়া তাদের 

আর কোন গত্যন্তর নেই। 

কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ারা, মুতস্ক্দিরা ও জমিদারশ্রেণী এবং কুওমিনতাঁঙ 

কিক্তাবে এই প্রশ্থটির সম্মুখীন হচ্ছে? 

স্থানীয় বড় বড় জুলুমবাজের1 এবং অসৎ ভদ্রলোকেরা, বড় বড় যুদ্ধবাজর! 

ও আমলার। এবং মৃত্স্থদ্দিরা অনেক দিন আগেই মনস্থির করে ফেলেছে । তাঁরা 

সব সময়ই এই ধারণা পৌঁধণ করে এসেছে এবং আজও পোষণ করছে যে, যে- 

কোন ধরনের বিপ্রবই সাম্রাজ্যবাদের চাইতে খারাপ । তারা সবাই মিলে 

বিশ্বাসঘাতকদের একটি শিবির তৈরী করেছে । বিদেশী জাতির ক্রীতদাস 

তারা হবে কি হবে না, এ প্রশ্ন আভ আর তাদের কাছে নেই, কারণ তারা 

সযস্ত জাতীয়তাবোধ হারিয়ে বস্ছে এবং তাদের ম্বার্কে সাআজ্যবাদের 

স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্চতাবে জড়িয়ে ফেলেছে । তাদের পাণ্া হচ্ছে চিয়াং 

কাই-শেক৯। এই বিশ্বীসঘাতকদের শিবির চীন! জনগণের ঘোর শক্র । এই 

বিশ্বাসঘাতকদের জন্তই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ তাদের আগ্রাসনে এতটা উদ্ধত 

হতে পেরেছে । এর! হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুর । 
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জাতীয় বুর্জোয়ারা একটি জটিল সমন্যার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । এই 

'শ্রেণীটি ১৯২৪-২৭ সালে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু বিপ্লবের আগুন দেখে 

এর] ভীত-সম্ত্স্ত হয়ে জনগণের শক্র চিয়াং কাই-শেক চক্রের সঙ্গে যোগ দেয়। 

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বত্তমান অবস্থায় এই শ্রেণীর পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা আছে 

কিনা । আমরা মনে কৰি, আছে । কারণ, জাতীয় বুর্জোয়ার। জমির্দার বা! 

মুৎ্স্থদ্দিশ্রেণীব মতো নয়, এদের মধ্যে পার্থক্য আছে । জমিদীরশ্রেণীর তুলনায় 

জাতীয় বুর্জোয়ারা অপেক্ষাকৃত কম সামস্ততাস্ত্রিক এব" মুৎহুদ্দিশ্রেণীর মতো 

মুখ্স্দি নয়। বিদেশী মূলধন আর চীনা জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে যে অংশ 
অধিকতর জড়িত, তারাই হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়াদের দক্ষিণপন্তী অংশ, এবং 

এদের পরিবত্তন হবে কি হবে না, এই মুহ্তে আমরা তা [নষ্ষমে মাথ। ঘামাচ্ছি 

না। বিদেশী মূলধন এবং চীন। জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে যে অংশের খুব সামান্তই 

বন্ধন আছে বা একেবারেই নেই, সমস্যা হুচ্ছে তাদের নিয়েই । আমর বিশ্বাস 

করি, এই নতুন অবস্থার, যে অবস্থায় চীনদেশের একটা উপনিবেশে পর্যবসিত 

হওয়ার আশঙ্কা আছে, এই অংশগুলি হয়তো! তাদের মনোভাব পরিবর্তন 

করতেও পারে । এই পরিবর্তনের মধ্যে দোছুপামানতা থাকবে । একদিকে 

তারা স'ম্রাজ্যবাদকে অপছন্দ করে, আর অন্তর্দিকে তারা ব্যাপক বিপ্রবকেও 

ভয় করে, এবং তারা এ ছ'য়ের মধ্যে দোহুলাযমান অবস্থায় ঝুলতে থাকে । 

এই কারণেই তারা ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং 

পরিশেষে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছিল। চিয়াং কাই- 

শেক যখন ১৯২৭ সালে বিপ্লবে বিশ্বামঘাতকতা করেছিল, তখন থেকে বত্মান 

অবস্থা কোন্ দ্বিক থেকে স্বতম্্র? চীন সে-সময়ে ছিল একটি আধা-উপনিবেশ, 

কিন্তু বঙমানে মে একটি উপনিবেশে পরিণত হওয়ার পথে । গত নয় বছর ধরে 

জাতীয় বুজোয়ারা তার মিত্র শ্রমিকশ্রেণীকে পরিত্যাগ করেছে এবং জমিদার ও 

মুৎস্ুদি বুর্জোয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে । কি্জ এতে তারা লাভবান 

হয়েছে কি? শিল্প এবং বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের দেউলিয়া! বা আধা-দেউলিয়! 

অবস্থায় পরিণত হওয়] ছাড়! তাদের আর কিছুই লাভ হয়নি। তাই আমরা 
বিশ্বাস করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের মনোভাব পরিবতিত 

হতে পারে । এই পরিব্তনের পরিধি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে ? 

জাতীয় বুর্জোয়াদের সাধারণ চরিজ্র হচ্ছে দোছুল্যমান, কিন্তু সংগ্রামের একটা 

ক্কর পধস্ত একটি অংশের (বামপন্থী ) বিপ্রবে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, 
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আর অন্য অংশটির নিরপেক্ষতার দিকে ইতস্তত: করবার সম্ভাবনা আছে । 

সাই তিং-কাই১০ এবং ম্মন্যান্যদের নেতৃত্বাধীন উনিশ নং কুট বাহিনী 

” কোন্ শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে? জাতীয় বুর্জোয়া, উচ্চ পেটি-বৃর্জে 
এবং ধনী কৃষক ও গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট জমিদীরদের স্বার্থ । সাই তিং-কা। 

এবং তার সহযোগীরা কি একবার লালফৌজের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ করেনি? 
ই্যা, করেছে । কিন্তু পরবর্তীকালে তার লালফৌজের সঙ্গে জাপ-বিরোধী এবং 

চিয়াং-বিরোধী মৈত্রীচুক্ষি করেছে । কিয়াংদীতে তারা সালফৌজকে আক্রমণ 
করেছিল, কিন্ত পরে শাংহাইতে তার! জাপ-সাম্রাজ্যঙগাদের বিকদ্ধেও যুদ্ধ 

করেছে । আরও পরে তারা ফুকিয়েনে লালফোঁজের সঙ্গে এক চুক্তি করে এবং 
চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে বন্দু ঘুরিয়ে ধরে । ভবিষ্যতে সাই ভিং-কাই 

এবং তার সহযোগীর1 যে-কোন পথ গ্রহণ করলেও, এবং তাদের ফুকিয়েন গণ- 

সরকার সংগ্রামের জন্য জনগণকে জাগিয়ে তোলার ব্দলে পুরানো কায়দা 

আঁকড়ে থাকা সত্বেও এ কথা আমাদের ভেবে দেখতেই হবে যে, যে-বন্দুক 

লালফৌজের সৈন্যদের বিরুদ্ধে চালানোর জন্য তাঁদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, 

সে-বন্দুক তারা আজ জাপ-সাম্রীজাবাদ ও চিয়াং কাই শেকের বিরুদ্ধেই তুলে 

ধরেছে । এর মধ্য দিয়ে কুণ্মিনতাঙ শিবিরের ভাঙনহ প্রকাশ পেয়েছে। 

১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরবতী অবস্থা যদি এই গ্র.পের ভাঙনের কারণ হতে 

পারে, তবে বত্তমানে অবস্থা কেন কুওমিনতাডে আরও ভাঙ্গনের হত করবে 

না? যেসব পার্টি-সদশ্য মনে করেন যে, সমগ্র জমিদার এবং বুজোয়া 

শিবিরটি একটি এক্যবদ্ধ ও স্থায়ী শিবির এবং কোন অবস্থাতেই তার 

পরিবর্তন ঘটবে না, তারা ভূল করছেন । তারা যে শুধু বতমান পরিস্থিতির 

গুরুত্বই উপলক্ধি করতে পারছেন না! তাই নয়, এমনকি তারা ইতিহাসও ভুলে 

যাচ্ছেন । 

বিগত দিনগুলি সন্ধে আমি আরও কিছু বলছি । ১৯২৬ এবং ১৯২৭ 

সালে যখন বিপ্লবী সেনাবাহিনী উভানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, উহান দখল 

করে হোনানে এগিয়ে গিয়েছিল, তখন তাং সেংচি এবং ফেং ইউ-সিয়াং১৯ 

বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল । ১৯৩৩ সালে ফেং ইউ-সিয়াং কিছু দিনের জন্য 

চাহার প্রদেশে জাপ-বিরোধী মিত্র বাহিনী গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে 

সহযোগিতাও করেছিল । 

'আর একটি চমতকার উদ্দাহরণের কথা বলা যেতে পারে । ছাব্বিশ নং রুট 
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বাহিনী উনিশ নং রুট বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কিয়াংসীতে লালফৌজকেঁ কি 

আক্রমণ করেনি? তারই কফি আবার ১৯৩১ জলের ভিঙ্বেরে মাসে শিং 

অভ্যুর্থান১২ ঘটায়নি এবং লালফৌজের অংশ হয়ে যায়নি? শিংতু 
অভ্যুত্থানের নেতৃবর্গ চাও পো-সেং, তুং চেন-তাং এবং অগ্যান্তরা আজ বিপ্লবের 

দর্প্রতিজ্ঞ কমরেড হয়ে গেছেন । 

উত্ততর-পূর্বের তিনটি প্রদেশে মা চান-শানের১৩ জাপ-বিরোধী কাধকণাপ 

শাঁসকশ্রেণীর শিবিবে আর একটি ভাঙনের দৃষ্টান্ত । 

এ সমস্ত উদাহরণ থেকেই বোঝা যায ঘে, যখন সমগ্র চীনদেশ জাপানী 

বোমার পাল্লার মধ্যে আসবে এবং যখন সংগ্রাম তার শ্বাীভাবিক গতিকে 

ছাড়িয়ে গিয়ে তীব্র বেগে এগিয়ে যাবে, তখন শক্র-শিবিরে তার্ডন ধরবে । 

কমরেডগণ, আহ্কুন, এবার আমার প্রশ্নটির আর-একটি দিক আলোচনা 

করি । 

যেহেতু চীনের জাতীয় বুজোয়ারা রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক্ভাঁবে 

দুর্বল» তাহ নতন পরিস্থিতি সত্বেও তাদের মনোভাব পর্গিবতনের কোন 

সম্ভাবনা নেই-_এই যুপক্তর ভিভ্ভিতে কি আমাদের দুষ্টিভঙ্গীকে অগ্রাহা করা! 

ঠিক? আমি মনে করি, ঠিক নয। যদি দুর্বলতাই তাদের মনোভাব 

পরিবর্তন না কর।র কারণ হবে, তবে কেন জাতীয় বুর্জোয়ারা ১৯২৪৯-২৭ সালে 

অন্যরকম আচরণ করেছিল? তখন তার! বিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাদের 

দোছুলামীনতা প্রক।শ করেনি, তারা বিপ্রবেগ্ যোগ দিয়েছিল। এ কথা কি 

কেউ বলে ঘে, ছুর্বলতাঁট জাতীয় বুর্জোয়াদেব একট] নতুন রোগ? এই রোগ 

নিয়েই কি তারা জন্মগ্রহণ করেনি? এ কথা কি কেউ বলে ঘে, জাতীয় 

বুজৌয়ারা আজকেই দুর্বল হয়েছে, ১৯২৪-২৭ সালে তার! ছুর্বল ছিল না? 

আধা-ওপনিবেশিক দেশের একটি অন্ততম প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়াদের ছুবলতা। ঠিক 'খই কারণেই সাম্রাজ্যবাদ 
তাদের চোখ রাঙাতে সাম করে, এবং আবার ঠিক এই কারণেই 

এই জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে অপছন্দ করা। 
অবশ্য এ কথা অনম্বীকাধ যে, জাতীয় বুর্জোয়াদের দুর্বলতা আছে বলেই 
সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে জমিদার এবং মুস্দ্দিদের খানিক আপাতঃ স্থবিধার 

প্রলোভন দেখিয়ে ভা্সয়ে নিয়ে যাওয়া! সহজ হয়। এই জন্যই বিপ্রবের শেষ 

পর্বস্ত তারা যেতে পারে না । তা সত্বেও এ কথা বগা চলে না যে, বর্তমান 
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অবস্থায় জাতীয় বুর্জোয়া আর জমিদার ও মুত্স্থদ্দিশ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য 

নেই। 

হ্তরাং আমরা জোর দিয়েই এ কথ! বলছি যে, যখন জাতীয় সংকট 

একটা চূড়াস্ত স্তরে পৌছাবে, তখন কুওমিনভাঙ শিবিরে ভাঙন ধরবেই । এ 

রকম ভাঙন জাতীয় ৰুজৌয়াদের দোছুল্যমানতার মধ্য দিয়ে এবং ফেং ইউ- 

সিম্াং, সাঁই তিং-কাই ও মা চান-শাঁনের মতো! হাল আমলের জাপ-বিরোধী 

জনপ্রিয় নেতাদের উদ্তবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এই ভাঙ্গন মূলতঃ 

প্রতিবিপ্রবের প্রতিকূলে এবং বিপ্লবের অনুকৃল্গে কাজ করছে । চীনের অসম 

অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ, এবং তারই ফলশ্রুতিতে বিপ্লবেবও 

অসমান ধিকাশ এ ভাঙ্গনের সম্ভাবনাকেই আরও বাড়িয়ে তুলেছে । 

কমরেডগণন, প্রশ্নটি ইতিবাচক দ্বিক সম্বন্ধে এই হচ্ছে বক্তবা। এখন আমি 
নেতিবাচক দিকটি "আলোচনা করব, অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াদ্দের মধ্যে কিছু 

কিছু লোক যে জনগণকে ধোকা দেওয়ার ব্যাপারে সিগ্ছহুজ্ত, সেই ব্যাপারটি 

আলোচনা করং। কেন? কারণ, জনগণের বিপ্লবী ম্বাথের প্রতি আশ্তরিক 

সমর্থক ছাড়াও এই শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যাদের সাময়িকভাবে 

বিপ্রবী বা আধাবিপ্রবী বলে মনে হয়, যারা এভাবে এমন একট। স্থনাম অজন 

করেছে যা জনগণকে ধোকা দিতে সাহায্য করে, এবং তারা ঘে প্ররুত বিল্পবী 

নয়, তাঁদের এ মিথ্য! মোহজাল জনগণ ধরতে পারে না । এবু ফন্সেই মিজদের 

সমালোচনা করবাবু, ভূয়া বিপ্লবীদের মুখোস খুলে দেবার এবং নেতৃত্ব অজন 

করবার দাক্ষিত্ব কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বেশি করে এমে পড়ে। ভাতীঘ় 

বুজৌয়ারা যে দোছুল্যমান থাকে এবং বিরাট উত্থান-পতনের সময় যে তারা 

বিপ্রবে যোগ দিতে পারে, এ সম্ভাবনাকে অস্থাকার করার অর্থ আমাদের পাটির 

নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার দায়িত্ব পরিত্যাগ করা, বা অন্ততঃ এই দ্বায়িত্বকে 

ছোট করে দেখা । কারণ, জাতীয় বুজোয়ারা যদি অবিকল জমিদার এবং 

মু্সদিদের মতোই হতো, যদি তারা অবিকল একই রকম নোংরা 

বিশ্বাসঘাতক হতো, তবে তাদের নেতৃত্বের জন্য প্রতিযোগিতা করবার সমস্য 

একেবারেই থাকত না, বা থাকলেও খুব সামান্ই থাকত। 

বিরাট উত্থান-পতনের সময় চীনা জমিদার ও বুজোয়ারদ্দের মনোভাবের 

সাধারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি 

রাখ প্রয়োজন, এবং তা হচ্ছে এই ঘটনাটি যে, জমিদার ও মুৎসথদ্দিদের শিবিরও 
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ব্ক্যবদ্ধ নয়। এর কারণ চীন একটি আধা-গুপনিবেশিক দেশ, এবকছন্য বছ 

সাআজ্যবাদী শক্তি প্রতিযোগিতা করছে । যখন জাপ-সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে 

সংগ্রাম চলছে; তখন মাকিন যৃক্তরাষ্ট্র বা বিটেনের তাবেদার গোষ্ঠী তাদের 

প্রতুদের বিভিন্ন নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে জাপ-সাশ্রাজ্যবাদ ও তার 

তাবেদারদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বা গোপন সংঘর্ষে পিপ্র হতে পারে । কুকুরের 

মতো! এই ধরনের খেয়োখেয়িবর অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু 

আমরা সেগুলি আলোচনা করুব না। আমরা কেবপ হু হান-মিনের১৪ ঘটনাটি 

'উল্লেখ করব । হস হান-মিন ছিলেন একজন কৃওমিনতাঙ বাজনীতিবিদ, 

চিয়়াং কাই-শেক একবার তাকে বন্দী করেছিল । জাপানকে প্রতিরোধ কবা 

এবং জাতিকে বক্ষা করবার১৯৫ যে ছয় দফা কর্মস্থচী আমর রেখেছি, তাতে 

তিনি শ্বাক্ষর দিয়েছেন। কোক়াং হত এবং কোয়াংসী চক্রের১৬ যুদ্ধবাজরা, 

যার! হু হাঁন-মিনকে সমর্থন করে, তারা “মামাদের হত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা?" 

এবং 'জাঁপানকে প্রতিরোধ কর ও দম্থ্দের অবদমন কর'১৭ এই প্রতারণা- 

মূলক শ্লোগানের মাধ্যমে চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা করছে (প্রথমে 

দস্থাদের 'অবদমন, পরবে জাপানকে প্রতিরোধ*_ চিয়াং কাই-শেকের এই 

প্লোগানের বিরুদ্ধে )। এটা কি খুব অদ্ভুত ব্যাপাব নয়? না, এট! মোটেই 

অন্ভুত ব্যাপার নয় । বরং এ হচ্ছে একটা বড় ও ছোট কুকুরের, খেতে-পাওয়। 

আব অভুক্ত কুকুরের কামড়া-কামড়ির একট। চমত্কার উদাহরণ । এটা একট! 

বড় ভাঁঙন নয়, কিন্ধ তাই বলে খুব ছোটও নয়) এটা একই সময়ে একটা 
বিরক্তিকর এবং বেদনাদায়ক ছ্বন্ব। কিন্তু এই লড়াই, এই ভাঙন, এই দ্বন্দ 
বিপ্লবী জনগণের কাজে লাগতে পারে । শক্র-শিবিরের এইসব লড়াই, ভাঙন 

আর দন্দকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং ব্তমানের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে 

পরিচালিত করতে হবে। 

শ্রেণীগুলির সম্পর্কের প্রশ্নটির সার-সংকলন কনে আমরা বলতে পারি ঘে, 

পরিস্থিতিতে মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, অর্থাৎ চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে জাপ- 

আক্রমণ চীনের বিভিন্ন শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, জাতীয় বিপ্লবের 

শিবিরকে শক্তিশালী করেছে এবং প্রতিবিপ্রবের শিবিরকে ছূর্বল করেছে । 

এবার জাতীয় বিপ্লবের শিবিরের অবস্থা পধালোচন। করা যাক । 

প্রথমতঃ, লাঁলফৌজ । কমরেডগণ, আপনারা জানেন ঘে, প্রায় দেড় বছর 
ধরে চীনা লালফৌজের তিনটি প্রধান বাহিনী তাদের অবস্থানের বিরাট 
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পরিবর্তন ঘটিয়েছে । ইয়েন পি-শী১৮ ও অন্যান্ত কমরেডদের নেতৃত্বে ষষ্ঠ 

সেনাবা হনী গত বছরের আগস্ট মাস থেকে কমরেড হে] লুংএর৯৯ অঞ্চলে 

যাণ্য়া শুক করেছে এবং অক্টোবর মাস থেকে আমরাও অন্য 

ভায়গায়*০ যাঁওয়1 শুরু করেছি। এই বছরের মার্চ মাসে সেচুয়ান-শেনসী 
সামাস্ত অঞ্চলের ২১ লালফৌজ স্থান পরিবর্তন শুরু করেছে। লাঁলফৌজের 
তিনটি বাহিনীই তাদের পুরানো স্থান ছেড়ে এসেছে এবং নতুন অঞ্চলে সবে 

গিয়েছে । এই স্থান থেকে ব্যাপকভাবে সরে যাওয়ার ফলে পুরানে। অঞ্চলপ্তলি 

গেরিলা অঞ্চলে পর্ববসিত ভয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লালফোৌজ 
উল্লেখযোগ্যভাবে হছূর্বল হয়ে পড়েছে । এইদিক থেকে সামগ্রিকভাবে অবস্থার 

বিচার করলে দেখ যাঁয় যে, শঞ্পক্ষ সাময়িক এবং আংশিকভাবে জয়লাভ 

করেছে এবং আমর সাময়িক ও আংশিকতাবে পরাজিত হয়েছি । এই বক্তব্য 

কি ঠিক? আমি মনে করি), ঠিক। কারণ, এই বক্তব্যই হচ্ছে ঘটনার প্ররুত 

বিবরণ । কিন্ত কিছু কিছু লোক £ উদ্দাহরণম্বদপ, চাঁং কু'৪-তাও২২ ), বলেন 

যে, কেন্দ্রীয় লালফৌজ২৩ ব্যথ হয়েছে । একথা কিঠিক? না। কারণ এটা 
ঘটনার প্রকৃত বিবরণ নয় । কোন একটি সমশ্যার বিচার করতে গিয়ে একজন 

মকসবাদী যেমন সমগ্র জিনিসটির বিচারাববেচনা করেন, ঠিক তেমনি 
অংশের বিচার-বিবেচনা করেন । একটি কুয়োর ব্যাঙ বলেছিল, ককুয়োর 

মুখের চাইতে আকাশ মোটেই বড় নয় ।” এ কথা ঠিক নয়, কারণ আকাশের 

আয়তন আর কৃয়োন্র মুখের আয়তন এক নয়। যদি সে বলতো, “আকাশের 
'একটা অংশের আয়তন কুয়োর মুখের আয়তনের সমান”, তবে তার বক্তব্য 
প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সামঞ্ডদ্যপূর্ণ হতো । আমরা যা বলি তা হচ্ছে, একদিক 

থেকে লালফৌজ ব্যর্থ হয়েছে ( অর্থাৎ মূল ঘাঁটিগুলি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে ), 

কিন্ত অন্যপদিক থেকে লালফৌজ জয়ী হয়েছে ( অর্থাৎ লং মার্চে পরিকল্পন। ) 

কাধকর্ী করে )। একদিক থেকে শক্রপক্ষের জয় হয়েছে (আমাদের আগের 

ঘ'টিগুলি দখল কৰে), কিন্তু অন্যদিক থেকে সে ব্যথ হয়েছে (অথাৎ তার 'পাক্বঝেষ্টন 

ও দমন? এবং “পশ্চাদধাবন ও অবদ মন”? পরিকল্পনা কাজে লাগাতে ব্র৫থ হয়েছে )। 

এই হুচ্ছে একমার্র সঠিক স্বজ্রায়ন* কারণ আমরা পং মার্চ সম্পূর্ণ করেছি । 

৮ং মার্চ সম্বন্ধে কেউ হয়তো জিজ্জেপ করতে পারেন “এর গুরুত্ব কি?, 

আমরা! বলি ইতিহাসে লং মার্চই হচ্ছে এ ধরনের প্রথম ঘটনা । এ একটি. 

ইত্তান্ভার, একটি শক্তিশালী প্রচার, একটা বীজ-বোনার যন্ত্র । যেন থেকে পান 
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কু হ্বর্গ আর ম্তকে ভাগ করে দিয়েছে এবং তিনটি সার্বভৌম রাজত্ব ও পাঁচজন 
সআাট২৭ রাজত্ব করে আসছে, সেদিন থেকে আজ পর্ধস্ত ইতিহাস কি আমাদের 

লং মার্চের মতো! কোন অভিযান দেখেছে? বারোটি মাসের প্রত্যেক দিন 

আকাশ থেকে আমাদের তন্ন তন্ন করে খুজেছে, এবং শত শত বোমার 

বিমান থেকে আমাদের ওপর বোমা বধিত হয়েছে | আব সলপথে লক্ষ লক্ষ 

লোকের সেনাবাহিনী আমাদের পেছনে ধাওয়া করেছে, ঘিদে ফেলেছে, বাধা 

দিয়েছেঃ পথে অবনোধ স্থাপন করেছে, এবং আমাদেপ গগ্রগতির পথে আমরা 

গণিত ও অকথ্য বিপধ ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুীন হয়েছি । তা সত্বেও 

আমরা আমাদের ছুটি পা বাব্গর করে ঠদর্ঘো ও গ্রস্থে এগাবে'টি প্রদেশ এবং 

বিশ হাজার লীরও বেশি পথ অতিক্রম করে 'এসেতি ! ন্মামরা জানতে চাউ, 

"আমাদের লং মার্চের মতো এ বকম অভিযান কি উততিহ।স 'মার কোনদিন 

ক্োনকালে দেখেছে 7? না, কখনও না। লং মাচ হচ্ছে একখানা ইস্তাহ' | 

দ্রনিয়ার কাছে এ উচ্তাহার ঘোঁঁণা ক্রবেছে যে, পালফৌজ হচ্ছে এক বীর 

সেনাবাহিনী, আর সামাজ্াব'দ এ চিয়ুং কাঁই-শেন ও তার মন্ো পাছাটা 

কুকুররা হচ্ছে নপ্ুংসকের দল । আমাদের অবরোধ ককা। পিছনে ধাওয়া করণ, 

বাধা দেওয়া এবং ফাটল পরানোর ব্যাপারে এই সদ মাচ তাদের চুভাস্ত বাথতা 

ঘোষণা করেছে । এগারোটি প্রদেশের প্রা ২০ কোটি লেকের কাছে এই 

লং মার্চ প্রচার করেছে যে, লালফৌজের পথই হচ্ছে তাঁদের মুক্কিব একমাজ, 

পথ। দ্াালফৌজ যে মান সত্য বহন করছে, এই লং মার্চ ছাড়া এই বিপুল 
জনতা এত দ্রুই শা জানতে পারত ক? লং মা আবার বীজ-বোনার 

যন্্ও বটে। এগারোটি প্রদেশে এ অসংখ্য বীজ বপন করেছে, যা মাটি-ফুড়ে 

উঠবে, যার পাত! গঙ্জাবে, প্রচ্ষুটিত হবে ও ফল ধরবে এবং ভবিষ্ততে যাব 

ফমলও তোলা হবে । এক কথায়, আমাদের বিজয়ে ও শত্রুর পরাজয়ে লং 

মার্চ শেষ হয়েছে । কে লং মাকে বিজদধী করে তুলেছে? কমিউনিস্ট 

পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া এ ধরনের লং মার্চ কল্পনা করাও যেত না। 

চীনা কমিউনিস্ট পাটি এর নেতৃত্বে, এর কমী এবং সদস্যরা কোন অস্থবিধা বা 

কঠোর পরিশ্রমকেই ভয় করে না। বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্বের ব্যাপারে 

যার! আমাদের সাম্যের প্রতি সন্দেহ করে, তারা অতি অবশ্যই স্থবিধাবাদের 

গাড্ডায় গিয়ে পড়বে । যে মুহুর্তে লং মার্চ শেষ হয়েছে, তখনই একটি নতুন 

অবস্থার উত্তব হয়েছে । চিহলোচেনের যুদ্ধে কেন্দ্রীয় লালফৌজ এবং উন্তর- 
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পশ্চিমের লাঁলফৌজ ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শেনসী-কানহ্ন সীমান্ত 
'অঞ্চলে২€ বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের “পরিবেষ্টন এবং দমন” অভিযানকে 

চুণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, এবং এইভাবেই তা পার্টির কেন্দ্রীয় কষিটি কর্তৃক 
উত্তর-পশ্চিম চীনে বিপ্লবের জাতীয় সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠী করবার সীদ্ধাস্তের ভিত্তি 

রচন] করেছে । 

এই যখন লালফৌজের প্রধান বাহিনীর অবন্কা, তথন দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশ- 
গুলির গেরিলা যুদ্ধের অবস্থা কি? সেখানে আমাদের গেরিলা বাহিনীগু,লর কিছু 

কিছু বিপধয় ঘটেছে, কিন্ক তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি । অনেক জায়গায় 

তার? তাদের পুনঃপ্রতিষ্টা করেছে, বেভে উঠেছে, 'এবং সম্প্রসাবুণ ঘটাচ্ছে ।২৬ 

কুণমিনতাঙ শাসিত অঞ্চলে শ্রমিকদের সংগ্রাম কারখানার চার দেওয়ালের 

বাইরে চলে আসছে, এবং অর্থ নৈতিক সংগ্রাম থেকে রাজনৈতিক মংগ্রামের 

রূপ নিচ্ছে। জাপানীদের এবং বিশ্বাসঘাঁতকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ 
সংগ্রাম বর্তমানে তীব্র হয়ে উঠেছে, এবং অবস্থা বিচার করে বলা যায় যে, খুব 

শিম্বই এগুলির বিস্ফোরণ ঘটবে । 

রুষকর্দের সংগ্রাম কখনও বদ্ধ হয়নি । বাইরের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে, দেশের 

আত্যন্তরীণ অস্থবিধাগুলির সম্মুণীন হয়ে এবং প্ররুতির বিপর্যয়ের মুখে পড়ে 

কৃষকরা গেবিলা যুদ্ধ, ব্যাপক অভ্ভ্যুত্খনি এবং ছুবিক্ষজনিত দাঙ্গাহার্গাম! ব্যাপক- 

ভাবে শুরু করে দিয়েছে । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে এবং পূর্ব-হোপেইতে২৭ 

এখন যেসব গেরিলা যুদ্ধ চলছে, তা হচ্ছে জাপসাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুছ্ধে 

কুষকদের প্রত্যুত্তর | 
ছাত্র আন্দোলন ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে বিকাশলাভ করছে, এবং 

শহ্ুনিশ্চিতভাবেই এর বিস্তার ঘটতে থাকবে । কিন্তু কেবলমাজ্স তখনই এই 

আন্দোলনকে নিরবিচ্ছিন্বভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, এবং তা বিশ্বাস- 

ঘাতকদের দ্বারা চাপানে' সামরিক আইন এবং পুলিশ; গুপ্তচর, শিক্ষা জগতের 

বদমায়েদ ও ফ্যাসিষ্টদের বিভেদ স্যর ও ব্যাপক হত্যার বেড়াজাল ভেডে বেরিয়ে 

অসতে পাঁরবে, যখন ছাত্রদের এই সংগ্রাম শ্রমিক, কৃষক এবং সৈম্তদের সংগ্রামের 

সঙ্গে সমন্বিত হয়ে উঠবে ! 

আমর] আগেই জাতীয় বুজোয়াদের, ধনী কষকদেব এবং ছোট জমিদারদের 

দে [ছুল্যমানতা, এবং তাদের জাপ-বিরোধী সংগ্রামের অংশগ্রহণের সম্ভাবন! 

সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 

২৩৪ 



সংখ্যালঘু জাতীসমূহ এবং বিশেষ করে জাপ-সাআাজ্যবাদের প্রত্যন্* শিকার 
অস্ত্ঙ্গোলিয়ার জনগণ সংগ্রামে উদ্দ্ধ হয়ে উঠেছে । সময় যতই যেতে থাকবে, 
তাদের সংগ্রাম ততই উত্তর চীনের জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে এবং উত্তর-পশ্চিমের 

লালফৌজের সামরিক কার্ধকলাঁপের সঙ্গে মিশে যাবে | 

এই সব থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিপ্রবী অবস্থা এখন স্থানীয় থেকে 

সমস্ত দেশব্যাপী সামগ্রিক চরিক্স গ্রহণ করুছে এবং ক্রমশঃই অসম ব্যবস্থা থেকে 

কিছু পরিমাণে সম অবস্থায় এসে পড়েছে । আমরা এক বিরাট পরিবর্তনের 

সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছি। এখন পার্টির কর্তব্য হচ্ছে লালফৌজের কার্যকলাপের 

সঙ্গে দেশব্যাপী শ্রমিক-কুধক-ছাত্রমধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়াদের সমস্ত কাধকলাপের 
সমম্বয় সাধন করে একটি বিপ্লবী জাতীয় যুকুফ্রণ্ট গঠন করা। 

জাতীয় যুক্তফ্রপ্ট 

প্রতিবিপ্রব এবং বিপ্রব এই উভয় অবস্থা পযালোচনা ককার পর পার্টির 

রণকৌশলগত কর্তব্য নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে! 

পাটির মুল রণকৌশশলগত কাজ কি? ব্যাপক জাতীয় যুক্তফণ্ট গডে তোল! 
ছাড়া আর কিছুই নয়। 

বিপ্লবী অবস্থার যখন পরিবর্তন হয়, তখন বিপ্লবী রণকৌশল এবং নেতৃত্বের 

কধপদ্ধতিরও সেই অনুযায়ী পরিবতিত হওয়া প্রয়োজন । জাপানী সাআাজ্য- 

বাদীদধের এবং তায় সহযোগী ও বিশ্বামঘাতকদের কাজ হচ্ছে চীনকে একটি 

উপনিবেশে পর্রিণত করা, আর আমার্দের কাজ হচ্ছে পত্রিপুর্ণ ভূখগুগত সংহতির 

ভিক্তিতে চীনকে একটি স্বাধীন ও মুক্ত দেশে পরিণ » করা । 

চীনের স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন করা হচ্ছে একটি মহান কর্তব্য । এরজন্য 

আমাদের বিদেশ সাআজাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিবিপ্রবী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

করিতে হবে । জাপানী শাম্রাজ্যবাদ চানের গভীর অভ্যন্তরে তারা থাব বিস্তার 

করিতে বদ্ধপরিকর / এখন পধন্ত ঝড় জমিদার এবং মুৎ্স্থদ্দিশ্রেণীর প্রতিবিপ্রবী 

শর্তি জনগণের বিপ্রবী শক্তির চাইতে বেশি শক্তিশালী । জাপ-সাম্'জ)/বাদ 

এবং দেশীয় প্রতাব্প্রবী শক্তিকে এক দিনেই উৎখাত কর। যাবে না, দীর্ঘকাল 

ব্যপী এই কাজে শিযুক্ত থাকবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। ক্ষুদ্র শক্তি 

দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে না, তাই আমাদের বিরাট শক্তি সংগ্রহ 

করতে হবে। চীনে এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্বে, গ্রতিবিপ্রবী শক্তিসমূহ 
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আগের চাইতে এখন অনেক ছুর্বল এবং বিপ্লবী শক্তিসমূহ আগের চাইতে 

অনেক শক্তিশালী । এ হিসেব নিভূল, এবং এটা এ ব্যাপারটার একটি দিক । 

একই সময়ে এ কথাটা মনে বাখতে হবে যে, চীন এবং সামগ্রিকভাবে 

সমগ্র বিশ্বে প্রতিবিপ্রবী শক্তি সাময়িকভাবে বিপ্রবী শক্তির তুলনায় বেশি 
শক্তিশালী । অন্য আর একদিক থেকে বিচার করলে এ হিসাবটাও নিভূল। 

চীনের অসম অর্থনৈতিক ও রাক্গনৈতিক বিকাশের ফলে বিপ্লবের অসম 

বিকাঁশ হয়েছে । যেসব জায্রগায় প্রতিবিপ্রবী শক্তি অপেক্ষারুত ছূর্বল, সাধারণতঃ 

বিপ্লব সেখানেই প্রথম শুরু হয়, তার বুদ্ধি ঘটে এবং বিজয়ল।ভ হয়। আর যেসব 

জায়গায় প্রতিবিপ্রবী শক্তি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, সেখানে বিপ্রব প্রথে 

অরম্তভ হয় না বা আরস্ত হলেও অতি ধীরে ধীরে তার বুদ্ধি ঘটে । অনেক দিন 

ধরেই চীনা বিপ্রবের এই অবস্থা চলে আসছে । এই ভবিষাদ্বাণী কর! যায় যে, 

ভবিষ্যতে একটা পধায়ে সাধারণ 'বিপ্রবী অবস্থ|] আরও বিকশিত হবে বটে, 

কিন্ত অসম বিকাশের অবস্থা থেকেই যাবে। এই অসম অবস্থা থেকে 

দাধারণভাবে সম অবস্থায় রূপান্তর ঘটতে প্রয়োজন স্দীর্থ সময়ের, বিরাট 

প্রচেষ্টার আর পার্টি কর্তৃক নিভূল লাইন প্রক্মোগের। সোভিয়েত ইউনিয়নের 

কমিউনিস্ট পা্টির২৮ নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্রবী যুদ্ধের পরিসমাপ্চি ঘটাতে 
তিন বছর লেগেছিল । এই অভিজ্ঞতা থেকে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 

নেতৃত্বে পরিচাশিত যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ইতিমধ্যেই আরুভ্ত হয়ে গিয়েছেঃ তাতে 

দেশী ও বিদেশী প্রতিবিপ্রবীদের চুড়াস্ত ও পরিপূর্ণ ভ'বে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য 

যে আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে আমাদের প্রপ্তত থাকতে 

হবে। এর আগে যে ধরনের ধৈধহীনতা দেখাঁনে। হয়েছে, তা করলে কখনই 

চলবে না । উপরস্ত নিভু বিপ্রবী রণকৌশল বের করতে হবে। আমরা যদ্দি 
সংকীর্ণ গণ্ডীর মধোই আমাদের আবন্ধ রাখি তাহলে কে/নধিনই আমর! বড় 

কিছু করতে পারব না। এর অথ এই নয় যে, চানে ধরে ধীরে কাজ করতে 

হবে। না, কাঁজ করতে হবে বণশিষ্ঠ সাহসের সঙ্গেই, কেননা জ:তীয় পরাধীনতার 

বিপদ এক মুহৃতের জন্য আমাদের শৈথিল্য প্রকাশ করতে দেবে না। এখন 

থেকে স্ুনিশ্চিততাবেই আগের চাইতে অনেক দ্রুত বিপ্রবের ধিকাঁশ ঘটবে, 

কারণ চীন এবং সমগ্র ছুনিয় যুদ্ধ ও বিপ্রবের এক নতুন ঘুগ প্রবেশ করছে। 

এসব কারণেই চীনের বিপ্লবী যুদ্ধ পার্ঘস্থায়ী হবে। সাআজ্যবাদের শক্তি এবং 

বিপ্লবের অলম বিকাশই এর কারণ। আমরা বলি, বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে 
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এমন যে, জাতীয় বিপ্লবের এক নতুন ও বিরাট জোয়ার আসন্ন এবং সেই 

জোয়ারের মধ্যে চীনও দেশব্যাপী এক নতুন বিপ্রবের সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছে । 
বর্তমান বিপ্লবী পরিস্থিতির এটি একটি বৈশিষ্ট । এটি একটি ঘটনা, এবং 
ঘটনার একটি দ্িককে এ প্রতিফলিত করছে । কিন্তু আমার্দের একথাও বলতে 

হবে যে, আজও সাম্রাজ্যবাদ এমন একটি শাক্ত আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়েই 

যার বিরুদ্ধে লড়তে হবে । বিপ্লবী শক্তিসমুহের মধ্যে অসম বিকাশ আমাদের 

একটি সাংঘাতিক ছুর্বলতাঁ, এবং শত্রকে পরাজিত করতে হলে আমাদের 

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্ত অবশ্ঠই প্রস্তুত হতে হবে : বর্তমান বিপ্লবী পরিস্থিতির এটি 
হচ্ছে আর একটি বৈশিষ্ট্য । এটিও একটি ঘটনা এবং অন্য একটি দ্িককে 

প্রতিফলিত করছে । এই উভয় বৈশিষ্ট্য ও উভয় ঘটন। আমাদের বূণকৌশল, 

শক্তি-সমাবেশ ও শক্তি নিয়োগের পদ্ধতি এনং অবস্থান্ুযায়ী সংগ্রাম পরিচালন! 

করার পদ্ধতি পরিবর্তনের শিক্ষ। দেয় ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বলে । 

বর্তমান পরিস্থিতি দাবি করছে যে, আমাদের সাহসের সঙ্গে সমস্ত রুদ্ধদ্বার নীতি 

পরিত্যাগ করতে হবে, ব্যাপক যুক্ুফ্রণ গড়ে তুলতে হবে এবং হঠকারিতার 

বিরুদ্ধে সতর্ক প্রহর! দিতে হবে । সময় যতক্ষণ পযন্ত পরিপক্ক না হচ্ছে এবং 

প্রয়োজনীয় শক্তি সংগৃহীত না হচ্ছে, ততক্ষণ পযন্ত আমর] চুড়ান্ত যুদ্ধে ঝাপিয়ে 

পড়ব না । 

হঠকারিতার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার নীতির সম্পক, অথবা বুহন্তর পারুসরে ঘটনার 

বিকাশের সঙ্গে হঠকারিতার সম্ভাব্য শিপদ সম্পকিত আলোচনা আমি এখানে 

করছি না, তা ভবিষ্যতে করা যেতে পানে । এই মুহুত্ে যুক্তফ্রণ্টের রণকৌশল 

এবং রুদ্ধদ্বার নাতির কৌশল যে পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী, তার বিশ্লেষণের মধ্যেই 
আমি আমার বক্তব্য শীম'বন্ধ রাখব । 

প্রথমটির জন্য প্রয়োজন শক্রকে পরিবেষ্টন ও ধ্বংদ করার জন্তক এক বিরাট 

শক্তিকে সংগ্রহ করা 

পরেরটির অপ হচ্ছে হুরধর্ধ শত্রুর বিরুদ্ধে একা একা বেপরোয়া যুদ্ধ কা । 

যুক্তফ্রন্টেবর রণকৌশলের সমর্থকদের মতে, যদি ব্যাপক বিপ্রবী জাতীয় 
যুক্তফ্রণ্ট গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের সঠিক মুল্যায়ন করতে হয়, তবে জাপ- 

সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করবার প্রচেষ্টার কলে 

চীনের বিপ্রবা ও প্রতিবিপ্রবী শক্তির বিস্তাসে যে পরিবর্তনের লম্ভাবনা দেখা 

দিয়েছে, তারও সঠিক মূল্যায়ন অবশ্তই করতে হবে। জাপানী ও চীন! 
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প্রতিবিপ্রবী শক্তি এবং চীন। বিপ্রবী শক্তির দুর্বল ও সবল দ্িকগুলির সঠিক. 

মূল্যায়ন ছাড়া আমরা ব্যাপক জাতীস়্ যুক্তফ্রণ্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি 
বুঝতে পারব না, কিংব। রুদ্ধদ্বার নীতি ভাঙার জন্য শক্ত ব্যবস্থ। গ্রহণ করতে 

পারব না, বা আমাদের মূল লক্ষ্য জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পোষা কুকুর 

চীনা বিশ্বাঘাতকদের ওপর আঘাত হানবার জন্য বিপ্লবের প্রতি বন্ধুন্বলভ 

মনোভাবসম্পন্ন সেনাবাহিনী এবং কোটি কোটি জনগণকে এক্যবন্ধ করার 

হাতিয়ার হিসেবে যুক্তফ্রষ্টকে কাজে লাগাতে পারব না, বা আমাদের সামনের 

প্রধান লক্ষ্যকে আঘাত হানার জন্ত আমাদের রণকৌশলগত এই হাতিয়ারকে 

আমর] ব্যবহারও করতে পারব নাঁ। তার বদলে বিভিন্ন লক্ষ্যে আমরা আঘাত 

হানতে শুরু করব, এবং আমাদের বুলেট প্রধান শত্রকে আঘাত না করে 

আমাদের ছোটখাট শক্র, এমনকি আমাদের মিত্রকে পধস্ত আঘাত করে ব্সবে। 

এর অর্থ হবে প্রধান শক্রকে আলাদা করে ফেলবার ব্যর্থতা এবং গোলাবারুদের 

অপচয় । এর অর্থ হবে তাকে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করবার এবং সমস্ত 

শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যর্থতা । এব অর্থ হবে যার] শক্র শিবির এবং 

শক্র ফ্রুণ্টে নেহাৎ্ই বাধ্য হয়ে চলে গিয়েছে, এবং যার? কাল আমাদের শক্র, 

ছিল এবং যাদের আজ আমাদের বন্ধু হবার সম্ভাবনা আছে, তাদের আমাদের 

দিকে টেনে আনার ব্যর্থতা । 'আাললে এর অর্থ হবে শক্রকে সাহায্য কর, 

বিপ্লবকে পিছিয়ে দেঁওয়!, বিচ্ছিন্ন করা ও সঙ্কৃচিত করা, এবং বিপ্লবের 

জোয়ারকে স্তিমিত করা এবং এমনকি, বিপ্লবকে পরাজিত করা । 

রুদ্ধদ্বার কৌশলের প্রবক্তারা উপরোক্ত সমস্ত যুক্তিকেই ভুল যনে করেন। 
বিপ্লবের শক্তিকে বিশুদ্ধ হতে হবে, পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এবং বিপ্নবের রাস্তাকে হতে 

হবে সোজা-পরল, পরিপূর্ণভাবে সোজা-সরল। পবিত্র গ্রন্থে আক্ষরিকভাবে 
যা লেখা আছে, তা ছাড়া আর কোন কিছুই সঠিক নয়। জাতীয় বুজোয়ার 
সম্পূর্ণভাবে এবং চিরকালের জন্য প্রতিধিপ্রবী । ধনী রুষককে এক ইঞ্চিও 

সুবিধা দেওয়! হবে না। প্রতিক্রিঘাশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার 

লড়াই করতে হবে। কেউ সাই তিং-কাইয়ের সঙ্গে করম্দন করলে 

তক্ষুণি তাকে প্রতিবিপ্রবী বলে চিহ্নিত করতে হবে। এমন বিড়াল কি 

কেথাও খুঁজে পাওয়া যাবে যে মাছ ভালবাসে না, এবং এমন যুদ্ধবাঁজ কি 

আছে যে প্রতিবিপ্রবী নয়? বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে তিন দিনের বিপ্লবী, এদের 

দলে নেওয়াটাই হবে মারাত্মক । সুতরাং এ থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, 
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একমাত্র রুদ্ধদ্বার নীতিই হচ্ছে একটি আলাদিনের প্রদীপ, আর যুক্তফ্রণ্ট হচ্ছে 
একটি হ্বিধাবাধী রণকৌশল। 

কমরেডগণ» কোন্টি সঠিক? যুক্তফ্রন্ট নীতি, ন' রুদ্ধদ্বার নীতি? বাস্তবে 

কোন্টি মার্কনবাদ-লেনিনবাদসম্মত ? নিিধায় আমি ব্লছি__রুদ্ধত্ধার নীতি 

নয়, যুক্তফ্রণ্টই হচ্ছে সঠিক এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত নীতি । তিন বছর 

বসের শিশুদের অনেক চিস্তাভাবনা সঠিক হয়, কিন্তু তাই বলে তাদের 
গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আন্তর্জাতিক ব্যাপারের দায়িত্ব দেওয়া যায় না। কারণ 

তার। তখনও সেগুলি জানে না। মার্কস্বাদ-লেলিনবাদ বিপ্রবীদের মধোকার 

4শিশুস্থলভ বিশৃঙ্খলার” বিরোধী । এই শিশুন্থলভ বিশৃঙ্খলার পক্ষেই ওকালতি 

করেছেন রুদ্ধদ্বার নীতির কটর প্রবন্তার] । ছুনিয়ার আর সমস্ত কাজের মতোই 

বিপ্লবও সবসময় আকাবাক1 পথেই অগ্রসর হয়, সহজ-সরল পথে নয়। বিপ্লব ও 

গ্রতিবিপ্রবী শিবিরের বিস্তাসের পরিবর্তীন হয়, ঠিক ছুনিয়ার অন্ত স্ব 
জিনিষেরই মতো! । পার্টির ব্যাপক যুক্তফ্রণ্টের নতুন রণকৌশল ছুটি মুল ঘটন' 
থেকে উত্ভৃত; জাপ-সাম্রাজ্যবাদ্ধ সমগ্র চীনকে একটি উপনিবেশে পরিণত 
করবার জন্য ব্দ্রপরিকর এবং চীনের বিপ্লবী শক্তিসমূহ সাংঘাতিকভাবে হর্বল। 

প্রেতিবিপ্রবের শক্তিকে আক্রমণের জন্ত আজকের দিনে বিপ্লবী শক্তির ৷ 

প্রয়োজন, তা হচ্ছে কোটি কোটি জনগণকে সঙ্ঘব্ধ করা এবং এক বিরাট 

শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানে। । সহজ সত্য কথাট। হচ্ছে এই যে, 

কেবলমাত্র এই ধরনের বিপুল শক্তিবাহিনীই পারে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ এবং 

বিশ্বাসঘাতক ও সহযোগীদের ধ্বংদ করতে । তার যুক্তফ্রণ্টের রণকৌশলই 
একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বণকৌশল। অন্যদিকে, রুদ্ধদ্বার নীতির 
রণকৌশল হচ্ছে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বুণকৌশল। রুদ্ধদ্বার নীতি 
“মাছকে গভীর জলে তাড়িয়ে নেয় এবং পাখীদের গভীর জঙ্গলে নিয়ে' যায়, 

এই নীতি কোটি কোটি জনগণের বিশাল বাহিনীকে শত্রুপক্ষের দ্বিকে নিয়ে 

যাবে এবং তার ফলে সুনিশ্চিতভাবেই এই নীতি শক্রপক্ষের প্রশংসা অর্জন 

করবে । বাস্তবে রুদ্ধঘধার নীতি হচ্ছে জাপ-সাত্াজবাদ, বিশ্বাপঘাতক, 

এবং দ্বালালদের বিশ্বস্ত অনুচর। এই নীতিব্র প্রবক্তার্দের «বিশুদ্ধ এবং 

€সোজ।” রাস্তার কথ! মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দ্বারা ধিকৃত এবং জাপ- 

সংআ্াজ্যবাধীদের হ্বারা প্রশংমিত হবেই। অবশ্যই আমর। কোন রুদ্ধদ্বার 

নীতি চাই না। আমরা যা চাই তা হচ্ছে বিপ্লবী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট, য 
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জাপ-সাত্রাজ্যবা্ী এবং বিশ্বাসঘাতক ও তার লহযোগীঘ্ের মৃত্যু ভেকে 
আলবে। 

খপ-প্রজাতজ্প২» 

এতর্দিন পর্যস্ত আমাদের সরকারের ভিত্তি ছিল শ্রমিক-রুষক ও শহরের 

মধ্যবিত্ত, এবং এখন থেকে তাকে অবশ্ই পরিবতিত করে এই জাতীয় বিপ্রৰে 
অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদেরও এই সরকারে অস্ততুক্ত করতে হবে। 

বর্তমানে এরকম একটি সরকারের মূল কাঁজ হবে চীনকে জাপ-সাত্রাজ্যবাদের 
অধীনস্থ করার বিরোধিতা করা । এই সরকারের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব থাকবে, 

যার কেবলমাজ জাতীয় বিপ্রব চায় অথচ কৃষি-বিপ্লব চায় না, এমনকি যারা 

জাপ-সাত্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরোধিতা করে, কিন্ত ইউরোপীয় ও 

মাকিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় তাদের বিরোধিতা করছে 

রাজী নয়, তাদেরও এই সরকারে গ্রহণ করতে হবে । হ্ৃুতরাং নীতির দিক থেকে 

জাপানী সাআাঙাবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে যে যুল সংগ্রাম, তার সঙ্গে 

সামগস্য রেখেই এই সরকারের কর্মস্ছগী তৈরী হওয়া প্রয়োজন এবং সেই 

অনুযায়ীই আমাদের আগের নীতির সংশোধন করতে হবে। 

বর্তমানে বিপ্লবীদের দ্বিকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইম্পাত-দৃড় কমিউনিস্ট 
পার্টি ও লালফৌজের অস্তিত্ব । এটি একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যদি এ 
সবের অস্তিত্ব না থাকত, তবে সাংঘাতিক অস্ুবিধার স্প্টি হতো। কেন? 

কারণ চীনে বিশ্বাসঘাতক ও সাম্রাজ্যবাদের অলংখ্য সহযোগী রয়েছে, 

ত'রা বেশ শক্তিশালী ও তার! নিশ্চিতভাবেই যুক্তফ্রটকে বানচাল করে দেবার 
জন্ত সর্বপ্রকার পন্থাই গ্রহণ করবে। তারা ভয় দেখিয়ে ও ঘুষ দ্বিয়ে, এবং 

বিভিন্ন গ্র.পের সঙ্গে দহরম-মহরম করে বিরোধের বীজ বপন করবে। 
যার! তাদের চাইতে ছুর্বল এবং তাদের দল ভেঙে আমাদের সঙ্গে হাত 

মিলিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক, সামরিকবাহিনীর সাহায্যে তাৰ। 

তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে এবং একটি একটি করে তাদের ধ্বংস করে 

দেবে। যদি জাপ-বিরোধী সরকার ও সেনাবাহিনীর হাতে কমিউনিস্ট পার্টি 

ও লালফৌজের মতো গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার না থাকত তবে এসব এড়িয়ে যাওয়া 
রীতিমতো! কষ্টকর হতো। ১৯২৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার প্রধান কারণ 

ছিল এই যে কমিউনিস্ট পার্টর মধ্যে তখন স্থবিধাবাদী লাইনের প্রাধান্য থাকান্ব 
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ফলে আমাদের নিজন্ব বাহিনীর ( কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক ও কুষক- 

আন্দোলন এবং সশস্ত্র বাহিনী) ব্যাপক বিস্তৃতির কোন চেষ্টাই কব! হয়নি এবং 

আমাদের সাময়িক মিত্র কুওমিনতাঙের ওপরই সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা] রাখ 
হয়েছিল। ফলে যখন সাআজ্যবাদ তার পদ্লেহী জমিদার ও মুখসুদ্দিশ্রেণীকে হুকুষ 
করল তাদের অসংখ্য প্রতিবন্ধকের জাল ছড়িয়ে দিয়ে প্রথমে চিম্াং কাই-শেক 

ও পরে ওয়াং চিং-ওয়েইকে দলে টানতে, তখনই বিপ্লবী পরাজয় বরণ করল। 

সে সময়ে বিপ্রবী যুক্তফ্রপ্টের নিজ পায়ে দাড়িয়ে থাকবার মতো কোন শক্ত 
ভিত্তি ছিল না, ছিল না কোন শক্তিশালী সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনী, এবং তাই 

'ভ্রুত ও ব্যাপক দলত্যাগ আরম্ভ হুতেই কমিউনিস্ট পার্টি এককভাবে সংগ্রাম 
করতে বাধ্য হল, এবং সাম্রাজ্যবাদী ও চীন। প্রতিবিপ্রবীরা তাদের বিরোধীদের 

একে একে ধ্বংস করার যে কৌশল গ্রহণ করেছিল, তা ব্যর্থ করতেও অক্ষম 

হুল। এ কথা ঠিক যে, হো লুং এবং ইয়ে তিং-এর অধীনে আমার্দের 
সৈন্যবাহিনী ছিল, কিন্তু তখনও তারা রাজনৈতিকভাবে হ্থসংবন্ধ ছিল না এবং 
তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো গুণও পার্টির ছিল না, তাই শেষ পর্যস্ত 

তার! পরাজিত হয়েছিল । আমাদের রক্তের বিনিময়ে আমর] এই শিক্ষা পেয়েছি 
যে, বিপ্রবী শক্তির একটি ইম্পাতদৃঢ় কেন্দ্র না৷ থাকলে বিপ্লব ব্যর্থ হয় । আজকের 

অবস্থা কিন্ত সম্পূর্ণ আলাদা] । এখন আমাদের একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট 
পার্টি ও একটি শক্তিশালী লালফৌজ আছে, তাছাড়াও আছে লালফৌজের 

ঘাটি অঞ্চ। আঞজ কমিউনিস্ট পার্টি এবং লালফোৌজ শুধু জাপানের বিরুদ্ধে 
জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের উদ্যেজ্রাই নয়, ভবিষ্যতে তারাই হবে জাঁপ-বিরোধী সরকার 

ও সেনাবাহিনীর শক্তিশালী প্রধান ভিত্তি, এবং জাপ-সাশ্রাজ্যবাদ ও চিয়াং 

কাই-শেকএর ফুক্তত্রণ্ট ভাঙার নীতিকে সার্থকভাবে ব্যর্থ করতে সক্ষম । যাই 
হোক, আমাদের অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতে হবে, কারণ চিয়াং কাই-শেক ও 

সাম্রাজ্যবাদীরা! নিঃসন্দেহে সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে ভয় দেখাবে ও ঘুষের 

প্রলোভন দেখাবে এবং বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করবে । 

স্বভাবত:ই আমর। এ আশা করি ন! থে, জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় 

যুক্তফ্রন্টের প্রত্যেকটি অংশই কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের মতো! 
দৃঢ়"মংকল্পের লোক হবে। তার্দের কার্ধকলাপের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শত্র- 

দ্বের প্রভাবে প্রভাবাদ্বিত কিছু কিছু ব্ঘ লোকও যুক্তফ্রণ্ট থেকে বেরিয়ে যেতে 

পাবে। এ ধরনের লোকেরা চলে গেলে আমাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ 
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নেই। ব্দ লোকেরা যেমন শক্রর প্রভাবে পড়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, 
তেমনি ভাল লোকেরাও আবার আমাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের 
সঙ্গেই আলবে। ঘতদিন পর্বস্ত কমিউনিস পার্টি ও লালফৌজ টি'কে থাকবে 
এবং শক্তিশালী হতে থাকবে, ততদিন পর্যস্ত জাতীয় যুক্তত্রণ্টও টিকে থাকবে 

এবং শক্তিশালী হতে থাকবে। এই-ই হচ্ছে জাতীয় যুক্তক্রণ্টের মধ্যে 
কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজের নেতৃত্বকারী ভূমিকা । কমিউনিস্টরা আজ 
আর বাঁজনৈতিক দিক থেকে শিশু নয়, তার] যেমন নিজেদের পরিচরধী 

নিজেরাই করতে পারে, ঠিক তেমনি তার! মিত্রদ্ের সঙ্গে কিভাবে চলতে 

হবে, তাও পরিচালন! করতে পারে। চিয়াং কাই-শেক ও জাপ- 

সাম্রাজ্যবাদীর1 যেমন বিপ্লবী শক্তির ব্যাপাঁঞে চাল চালতে পারে, কমিউনিস্ট 
পার্টিও ঠিক তেমনি প্রতিবিপ্রবী শক্তির ব্যাপারে চাল চালতে পারে। তারা 
ঘেমন আমাদের দল থেকে ব্দ লোকদের তাদের দিকে টেনে নিয়ে যেতে 

পারে, আমরাও তেমনি তাদের দস থেকে তাদের খারাপ লোকদের; 

(আমাদের দৃষ্টিতঙ্গীতে ভাল লোক) আমাদের দিকে টেনে আনতে পারি। 
আমরা যদ্দি ব্যাপক সংখ্যায় আমাদের দিকে লোক টেনে আনতে পারি, তবে 
তার ফলে শক্রর_ সংখ্য! হ্রাস পাবে এবং আমরা শক্তিশালী হব। সংক্ষেপে, 

ছুটি মূল শক্তি আজ সংগ্রামে লিপ্ত, এবং এই ছুই শক্তির মাঝথানে যেসব শক্তি 
আছে, অবস্থার গতিতে আজ তাদের একদিকে না একদ্দিকে যোগ দিতেই 

হবে। চীনকে পরাধীন করবার জাপ-সাআ্াজ্যবাদী নীতি এবং চীনের প্রাতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করার চিয়াং কাই-শেকের নীতির ফলে জনগণ অবশ্যই 

আমাদের দিকে আসবে। তার হয় সোজাস্থজি কমিউনিস্ট পার্টি এবং 

লালফৌজে যোগ দেবে, কিংবা আমাদের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টে যৌগ দেবে । যদি আমরা 

রুদ্ধছার কৌশল ত্যাগ করি? তবেই এ অবস্থা আসবে । 
শ্রমিক-রুষকের প্রজা তন্ত্র-কে কেন “গণ-প্রজাতস্ত্রে' পরিবত্িত করা হবে? 

আমাদের সরকার কেবল শ্রমিক-কৃষকেরই প্রতিনিধিত্ব করে না, 

প্রতিনিধিত্ব করে সমগ্র জাতির । আমাদের শ্রমিক-ককষক-গণতান্ত্রি প্রজাতগ্ত্রের 

ক্লোগানের মধ্যেই এই ধারণা নিহিত রয়েছে, কারণ শ্রমিক-কুষকরাই হচ্ছে 

দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ থেকে »* ভাগ। আমাদের পার্টির ষ্ঠ 
জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত দশটি বিষয় সম্বলিত কর্মস্চীতে৩০ সমগ্র জাতির 

স্বার্থের কথাই বল! হয়েছে, কেবলমাত্র শ্রমিক-কুষকের স্বার্থের কথ! বল! হয়নি । 
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কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের শ্লোগানের পরিবর্তন প্রয়োজন, একে গণ- 

প্রজাতম্ত্রে পরিবতিত করা প্রয়োজন । কারণ জাপানী আক্রমণ চীনের শ্রেণী- 

সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এখন কেবল পেটি-বুর্জোয়ারাই নয়, 
এমনকি জাতীয় বুর্জোয়ারাও জাপ-বিবোধী সংগ্রামে যোগ দেবে । 

গণ-প্রজাতন্তর অবশ্ঠই শক্র শ্রেণীগুলির স্থার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে না। 

আমাদের সরকার বরং সাআজ্যবাদের তাবেদধার জমিদার এই মুৎস্থক্গিশ্রেণীর 

সরাসরি বিরুদ্ধেই দাড়াবে এবং তাদের জনগণের অস্ততূক্ত বলে গণ্য করবে 

না। একইভাবে, চিয়াং কাই-শেকের “চীন প্রঙগাতগ্রের জাতীয় সরকার" 
একমাত্র ধনীদেরই প্রতিনিধিত্ব করে, সাধারণ লোকদের প্রতিনিধিত্ব করে না 
এবং এই সরকার সাধারণ লোককে জাতির একট] অংশ হিসেবেও গণ্য কৰে 

না। যেহেতু চীনের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ থেকে ৯»* জনই হচ্ছে শ্রমিক- 

কৃষক, তাই গণ-প্রজাতন্ত্রের উচিত হবে সর্বাগ্রে এবং সবচাইতে বেশি করে 

তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করাঁ। কিন্তু চীনকে ম্বাধীন এবং মুক্ত করবার 

জন্য সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নকে হটিয়ে দেওয়ার পর এবং চীনকে আধা-সামস্ত- 

তাস্ত্রিক অবস্থা থেকে মুক্ত করবার জন্য জমিদীরদের নিপীড়ন উৎখাত করার 
পর গণ-প্রজাতন্ত্র কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষকেরই স্বার্থ দেখবে না» জনগণের অন্যান্য 

অংশেরও ম্বার্থ দেখবে । শ্রমিক-কষক এবং অন্তান্ত জনগণের মোট 

দ্বার্থই হচ্ছে সমগ্র চীন। জাতির স্থার্থ। জমিদার এবং মুৎস্থদ্দিশ্রেণীও চীন- 

ভূমিতে বসবাস করে, কিন্তু যেহেতু জাতীয় স্বার্থের দ্রিকে তারা কোন নজর 
দেয় না; তাই তাদের স্বার্থের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের সংঘাত ঘটে । এই 

যুমেয় ক্ষুত্র অংশের সঙ্গেই শুধু আমর] সম্পর্ক ছিন্ন করি, সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হই, 
এবং তাই আমর! সমগ্র জাতির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি রাখি । 

অবশ্য শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের বিরোধ আছে। যদি 
জাতীয় বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 

অধিকার দেওয়া না হয় এবং সাত্রাজ্যবাদ ও তার পদ্লেহী কুকুর ও বিশ্বাস- 
ঘাতকর্দের বিরুদ্ধে তাদের শক্তিকে নিয়োজিত করতে দেওয়। ন! হয়, তবে আমর! 

সার্থকভাবে বিপ্লবকে সম্প্রসারিত করতে পারব না। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ারা 

যদি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়, তবে শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় 
বুর্জোয়ান্দের মধ্যে একট। সমন্বার্থ গড়ে উঠবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রবের 

যুগে দাশ্রাজ্যবাদী ও সামস্ততাঙ্িক ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া আর অন্য কোন 
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ব্যক্তি-মালিকানার সম্পত্তি গণ-প্রজাতন্ত্র বাঙেয়াধ করবে না, এবং জাতীক্ক 

বুর্জোয়াদের শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থ! বাজ্জোয়াপ্ত করা তো! দুরেব্র কথা, এইলব: 
লংস্থার বিকাশে এই সরকার উৎসাহ দেবে । যার! সাম্রাজ্যবাদীদের বা চীন! 

বিশ্বাসঘাতকদের সমর্থন করে না, এরকম প্রত্যেকটি জাতীয় পুঁজিপতিকে 
আমরা রক্ষা করব। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই স্তরে শ্রম ও পুঁজির, 

সংগ্রামের একটা দীমা আছে। গণ-প্রজাতস্ত্রের শ্রম-আইনগুলি শ্রমিকদের 
্বার্থ রক্ষা করবে, কিস্তু তাই বলে জাতীয় বুর্জোয়াদের মুনাফ। অর্জনে বা 

তাদের শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার বিকাশে বাধা দেবে নাঃ কারণ এ ধরনের 

বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে খারাঁপ হলেও চীল। জনগণের কাছে ভাল । স্থতবাং 

এ কথা স্ুম্পষ্ট যে, সাম্রাজ্াবাধ ও সামস্তশক্তির বিরোধী সমস্ত স্তরের স্বার্কেই 

গণ-প্রজাতস্ত্র প্রতিনিধিত্ব করবে । গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি হবে 

প্রথমতঃ শ্রমিক-কৃষক, কিন্তু অন্যান্য যেসব শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তশক্তির 

বিরোধী, গণ-প্রজাতন্ত্র তাদের স্বার্থেরও প্রতিনিধিত্ব করবে। 

কিন্তু এসব শ্রেণীর প্রতিনিধিদের গণ-প্রজাতাম্ত্িক সরকারে যোগ দিতে 

দেওয়া কি বিপজ্জনক নয়? না। শ্রমিক এবং কৃষকরাই হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের 

মূল জনগণ । শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং জনগণের অন্যান্ত যেসব অংশ' 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততম্ত্রবিরোধী কর্মস্থচী সমর্থন করে, গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকার 

তাদের মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার দেবে, সরকারের মধো কাজ করবার 

অধিকার দেবে, ভোটের অধিকার দেঁবে এবং নির্বাচিত হবার অধিকার দেবে। 

তবে আমর। অবশ্যই মুল জনগণ, শ্রমিক এবং কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের 

কাজ করতে দেব না। আমাদের কর্মন্ুচীর মর্মবস্ত হবে অ্রমিক-কৃষকের 

স্বার্থ রক্ষা । তাদের প্রতিনিাধরাই সরকারে সংখ্যগরিষ্ঠ থাকবে, কমিউনিস্ট 

পার্টি এই সরকারের মধ্যে কাজ করবে ও নেতৃত্ব দেবে এবং তার ফলে 

এই নিশ্চয়তা অবস্থাই থাকছে যে, অন্যান্য শ্রেণী অংশগ্রহণ করলেও কোন বিপদ 

আসবে না। এটা খুবই সুস্পষ্ট ঘে, বর্তমান স্তরে চীনা বিপ্রৰ এখনও প্রকৃতিতে 

বুর্জোয়া গণতামিক বিপ্লব, সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। কেবলমাজ, 
প্রতিবিপ্রবী উ্রটুক্ষিপস্থীরাই৩১ এইসব আজেবাজে কথা বলে যে, চীনে 

ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রব সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং এখন যে-কোন 

বিপ্লব সেখানে হবে, তা হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব । ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লব 

ছিল বুর্জোয়া! গণতাঘ্িক বিপ্রব, কিন্তু তা শেষ অবধি যেতে পাঁরেনি। ব্যর্থ 
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হয়েছে। ১৯২৭ সাল থেকে আমরা যে রুষি-বিপ্লব পরিচালনা করেছি, তাও 

ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কারণ এ বিপ্রব ধনতস্তেত্র বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে 
না, পরিচালিত হচ্ছে সাআজ্যবাদ ও সামস্ততগ্ত্রের বিরুদ্ধে। আমাদের বিপ্লব 

সম্বন্ধে এ কথ দীর্ঘকাল পর্ধস্ত সত্য হয়ে থাকবে । 

মূলতঃ, শ্রমিক, কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়ারাই এখনও বিপ্লবের 
চালিকাশক্তি, কিন্ত এখন তার মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াদেরও যুক্ত হওয়ার 

সম্ভাবনা আছে। 

বিপ্রবরে পরিবর্তন আসবে আরও পরে । ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব 

অবগ্ঠভ্ভাবীকূপে লমাজতাম্তিক বিপ্রবে রূপান্তরিত হবে । কথন এই রূপস্তর 

হবেঃ তা! নির্ভর করবে প্রয়োজনীয় অবস্থার উপস্থিতির ওপর এবং তার জন্য 

হয় তো দীর্ঘদিন লেগে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক 

এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার উদ্ভব না হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যস্ত অবস্থা সমগ্র চীনের 
বিপুল সংখ্যাধিক্যের স্বার্থের প্রতিকূলে না গিয়ে অন্থকুলে আসছে, ততক্ষণ 
পধস্ত আমর) এই রূপান্তর নিয়ে মাথা ঘামাব না। এ ব্যাপারে কোনরকম 

সংশয় রাখা এবং খুব তাড়াতাড়ি এই রূপাস্তর আশা করা ভুল হবে। 

আমাদের কিছু কিছু কমরেডের এরকম ধারণা ছিল যে, যে-মুহুর্ঠে বড় বড় 

প্রদেশগুলিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়লাত করতে শুরু করবে, সেই মুহূর্তেই 

এই রূপান্তর শুরু হবে। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিকভাবে চীন কি ধরনের 

দেশ, এ কথা তার। বুঝতে পাবেন না, এবং রাশিয়ার তুলনায় রাজনৈতিক ও 

অর্থ নৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্রব হথসম্পন্ন করতে হলে চীনের পক্ষে যে 
আরও বেশি অন্থবিধার সম্মুখীন হতে হবে, আরও অনেক বেশি সময় ও 

প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, এটাও তীর] উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং এ কারণেই 

ভার এরকম ভূল ধারণা পোষণ করেন । 

আন্তর্াভিক সমর্থন 

পরিশেষে, চীন-বিপ্রবের সঙ্গে বিশ্ব-বিপ্লবের সম্পর্ক কি, সে বিষয়ে দু-একটি 

কথ! বলা প্রয়োজন। | 

সাম্রাজ্যবাদ নামক দৈত্যটির আবির্ভাবের পর থেকেই বিশ্বের কার্কলাপ 
এত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, তাকে আর আলাদা করা সম্ভব নয়। 

আমাদের শেব রক্তবিন্দু দিয়ে আমার্দের শত্রু বিরুদ্ধে বুদ্ধ করবার মনোবল, 
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আমার্দের নিজন্ব চেষ্টায় হৃত অঞ্চল পুরদ্ধারের দৃঢ় সংকল্প, এবং বিশ্বের জাতি- 

সমূহের পরিবারে আমাদের নিজের পায়ে দীড়াবার সাহথ্য আমাদের চীনাদের 
আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা! আস্তর্জীতিক সমথন ছাড়াই চলতে 

পারি) না, আজকের দ্বিকে প্রতিটি দেশের ব! জাতিরই বিপ্লবী সংগ্রামে আস্ত- 

তিক সমর্থন প্রয়োজন। “বসম্ত আর শরৎকালের যুগে কোন ন্যায় যুদ্ধ ছিল 
না”৩২ বলে একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে । আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে 

এ কথা আরও সত্য, কারণ কেবলমাত্র নিপীড়িত জাতি আর নিপীড়িত শ্রেণীই 
স্যায় যুদ্ধ করতে পারে, পৃথিবীর যে-কোন স্থানে নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দীাড়িসে 

জনগণ যে সংগ্রাম করে, তাই হচ্ছে ন্যায় সংগ্রান্ণ। রাশিয়ার ফেব্রুয়ারী আর 
অক্টোবর বিপ্লব ছিল ন্তাক় যুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিষ্ন ইউরোপীক্ 
দেশগুলির জনগণের বিপ্লব ছিল ন্তাক্ যুদ্ধ। চীনে আফিং বিরোধী যুন্ধ,৩৩ 

তেইপিং হ্বর্গায় রাঁজত্বের যুদ্ধ,৩৪ ই হো তুয়ান যুদ্ধ,৩৫ ১৯১১ সালের বিপ্রবী 
যুদ্ধ,৩৬ ১৯২৬-২৭ সালের উত্তরাভিযান, ১৯২৭ সাল থেকে এখন পর্যস্ত কৃষি- 

বিপ্লবের যুদ্ধ এবং জাপানের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং বিশ্বাস- 

ঘাতকর্দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কার্ধকলাপ-_-এ সবগুলিই স্টার যুদ্ধ। বর্তমানে 

জাপানের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান জোয়ারের সময় এবং 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াব্যপী সংগ্রামের সময় সমগ্র চীনে ও সমগ্র বিশ্বে 

হ্যায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে । সমস্ত ন্যায় যুদ্ধ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করবে, এবং 

সমস্ত অন্তায় যুদ্ধকে ন্যায় যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে হবে-_এই হচ্ছে লেনিনীক়্ 

লাইন৩৭ | জাপানের পিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের জনগণের» বিশেষ 

করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের সমর্থন প্রয়োজন, যা তারা অবশ্যই 

আমাদের দেবেন। কারণ তীব্র আর আমরা একই আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ । 

অতীতে চীনের বিপ্লবী শক্তিকে চিয্লাং কাই-শেক বিশ্বের বিপ্লবী শক্তিসমূহ 
থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং এই অর্থে আমর! বিচ্ছি 

ছিলাম । বর্তমানে অবস্থার পরিবতন হয়েছে এবং এই পরিবর্তন আমাদের 

অন্ুকূলেই হয়েছে । এখন থেকে অবস্থা আমার্দের অন্ুকূলেই পরিবতিত হতে 
থাকবে । আমর! আর বিচ্ছিন্ন হব না। এটাই হচ্ছে জাপানের 

বিরুদ্ধে চীনের জয়ের এবং চীন বিপ্রবের বিজয়ের একটি অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় 

শত । 
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টীক। 

১। চিং বংশের রাজত্বের শেষ ক'বছরে যুষ্ান শি-কাই ছিল উত্তর অঞ্চলের 

সুদ্ধব।জদের প্রধান পাণ্ডা। ১৯১১ সালের বিপ্লবের ফলে চিং বংশ যখন উৎখাত 
হয়, তখন সে প্রজাতন্ত্রের বাষ্ট্পতির পদ দখল করে এবং উত্তরের যুঙ্ধবাজদের- প্রথম 
সরকার প্রতিষ্ঠা করে । এই সরকার বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ মুত্হদ্দিদের প্রতিনিধিত্ব 

করত। দে এ কাজটি করেছিল প্রতিবিপ্রবী সশস্ত্র শক্তি এবং সাত্রাজ্যবাদীদের 
ওপর নির্ভর করে, এবং বিপ্লবের তত্কালীন নেতা বুর্জোয়াদের আপোষকামী 
চরিত্রের সুযোগ নিয়ে । ১৯১৫ সালে সে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণ] করতে 

চেয়েছিল এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন পাবার জন্তঞ তাদের একুশ দফা দাবি 

মেনে নিয়েছিল । এই একুশ দফ। দাবির সাহাষ্যে জাপান চীনে একাধিপত্য 

বিস্তার করতে চেয়েছিল । সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে তার সিংহাসন দখল করার 

বিরুদ্ধে মুনাঁন প্রদ্দেশে এক অভ্যুত্থান ঘটে, এবং সমগ্র দেশে সেই অভ্যুর্থান 

ছড়িয়ে পড়ে ও সমর্থনলাভ করে । ১৯১৬ সালের জুন মাসে যুয়ান শি কাই 
পিকিং-এ মার] যায় । 

২। ১৯১৫ সালের ১৮ই জানুয়ারী জাপানী সাম্রাজ্যবাদী! যুঘ্জান শি-কাই 

সরকারের কাছে ২১ দফা দাবি পেশ করে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর 

দাবি করে ৭ই মে তারা একট চরমপন্র পাঠায় । এই দাবিগুলি পাচ অংশে 

বিভক্ত ছিল। প্রথম চারটি ছিল ঃ শানতুডে জার্মানীরা যে অধিকার কায়েম 
করেছিল, সেই অধিকার এবং ওই প্রদেশে আরও কিছু অধিকার জাপানকে 

দেওয়া) দক্ষিণ মাঞুরিয্লা ও পূর্ব মঙ্গোলিয়ায় জমি লিজ দেওয়ার বা 
মালিকান। প্রতিষ্ঠার অধিকার, সেখানে বাসস্থান প্রতিষ্ঠার বা ব্যবসা-বাণিজ্যে 

লিপ্ত হবার অধিকার, এবং রেলপথ নির্মাণ ও খনির ওপর একচেটিয়া 

অধিকার জাপানীর্দের দেওয়া; হান-ইয়ে-পিং লৌহ ও ইম্পাত কারখানায় 
চীন-জাপান যৌথ সংস্থা ছিসেবে পুনঃসংগঠিত করা ; চীনের সমুদ্র উপকূলবর্তী 
কোন বন্দর বা দ্বীপকে অন্য কোন তৃতীয় শক্তির কাছে হস্তান্তর না করার 

বা লিজ না দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া । পঞ্চম অংশে ছিল এইসব দাবি যে, 

জাপানকে চীনের রাজনৈতিক, আধিক, সামরিক ও পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্র 
করতে দিতে হবে এবং হুপে, কিক্বাংপী ও কোক্সাংতুং প্রদেশের মধ্যে 

গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুপি তৈরী করতে দিতে হবে। এই পঞ্চম অংশটি ছাড়া 
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বাকী চারটি অংশই ফুয়ান শি-কাই মেনে নিয়েছিল, এবং এই পঞ্চম অংশটি 
সম্পর্কে আরও আলাপ-আলোচনার” আবেদন জানিয়েছিল। ধন্যবাদ যে, 
চীনা! জনগণের সর্বসম্মত বিরোধিতার ফলে জাপান শেষ পর্যস্ত তার দাবিগুলি 

আদায় করতে পারেনি । 

৩। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ওয়াশিংটনে 
ন'টি শক্তির লন্মেলন আহ্বান করে । চীন, বুটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াঁষ, 

নেদারল্যাণ্ড, পতুগাল ও জাপান এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয় । এট ছিল সুদূর 
প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে সংঘাত । 
১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী মাকিন যুক্তগাঞ্ট্রের প্রস্তাবে “মুক্ত দ্বার বা 
'চীনদেশে সকল জাতির সমান স্থযোগ” নীতির ভিত্তিতে একটি নয়শক্তি চুক্তি 

সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা, যাতে 

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদমূহ চীনের ওপর যৌথভাবে নিয়ন্ত্রর করতে পারে। কার্ধতঃ' 
জাপানের একক নিয়ন্ত্রণের চক্রাস্তকে বানচাল করে মাকিন সাত্রাজাবাদের 
একচেটিয়! নিয়গ্রণের পথকেই এতে প্রশস্ত করে দেওয়। হয়েছিল । 

৪। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্ব চীনের জাপানী “কোক়্াংতুং 

বাহিনী" সেনইয়াং দখল করে । “কোন প্রতিরোধ নয় চিয়াং কাই-শেকের এই 

নির্দেশের ফলে সেনইয়াং এবং উত্তর-পূর্ব চীনের অন্যান্য স্থানের ( উত্তর-পূর্ব 
সেনাবাহিনী ) চীনাবাহিনী সানহাইকুয়ানের দক্ষিণে সরে যায়। ফলে জাপানী 
বাহিনী অতি দ্রুত লিয়াওনিং, কিরিন এবং হেইলুংকিয়াং-এর প্রদেশগুলি দখল 

করে। জাপানী আক্রমণের এই কার্ধকলাপই “১৮ই সেপেম্বরের ঘটনা” বলে 
প্রপিদ্ধিলাভ করেছে । | 

৫। তৎকালীন “চারটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশ ছিল লিয়াওনিং, কিব্রিন, 

হেইলুংকিয়াং এবং জেহোল। এগুলি বর্তমানে হচ্ছে লিয়াওনিং, কিরিন, 
ছেইলুংকিয়্াং প্রদেশ, এবং চীনের প্রাীরের উত্তরে হোপেই প্রদেশের উত্তর-পূর্ব: 
অংশ ও অন্তর্মঙ্গোলীয়। স্বায়ত্ুশাদিত অঞ্চলের পূর্বাংশ। ১৮ই সেপ্টেম্বরের 
ঘটনার পর জাপানী আক্রমণকারীরা পিয়াওনিং, কিরিন এবং হেইলুংকিয়াং দখল 

করে এবং পরবে ১৯৩৩ সালে জেছোল দখল করে। 

৬। জাপানীদের প্ররোচনায় পশ্চিম হোপেইর বাইশটি কাউট্টি নিয়ে 

কুওমিনতাঙ বিশ্বাসঘাতক জিন জু কেং ১৯৩৫ সালের ২৫শে নভেম্বর একটি: 

তীবেদার রাষ্ট্র স্থাপন করে, যার নাম দেওয়া হুয় 'পূর্ব-হোপেই কমিউনিস্ট- 
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বিরোধী স্বায়ত্তশাসিত শাসনব্যবস্থা” । পূর্ব হোপেই ঘটন নামে এটি পরিচিতি 
লাভ করে । 

৭। চিয়াং কাই-শেক সরকার এবং জাপানী সরকারের মধ্যে যে কুট- 

নৈতিক কথাবার্তা চলে, সেখানে তথাকথিত 'হিরোটার তিন নীতি' আলোচিত 

হয়েছিল। অর্থাৎ জাপানী পররাষ্ট সচিব হিরোটা চীনের সঙ্গে আলাপের ষে 

তিন নীতি উপস্থাপিত করেছিল, তা ছিল: (১) চীন কর্তৃক সমস্ত জাপ- 

বিরোধী আন্দোলনের দমন, (২) চীন, জাপান এবং “মাঞ্চুকুয়ো”-র মধ্যে 

অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা এবং (৩) চীন এবং জাপান কর্তৃক 

যৌথভাবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা । ১৯৩৬ সালের ২১শে জাহয়ারী 
হিরোটা ডায়েটে বলে যে, চীন! দরকার “সআট কর্তৃক প্রস্তাবিত তিন নীতি 

মেনে নিয়েছে”। 

৮। ১৯৩৫ সালে চীনে দেশব্যাপী এক জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক আন্দোলনের 

নতুন জোয়ার দেখা দেয় । চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পিকিঙের ছাত্ররা 

»ই ডিসেম্বর এক দেশপ্রেমিক বিক্ষোভ-মিছিল করে। তীদের শ্লোগান ছিল 

“গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর এবং বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রক্যবদ্ধ হও এবং “জাপ- 

সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'। জাপ-আক্রমণকারীদের যোগসাজমে কুওমিনতাঙ 

সরকার দীর্ঘদিন ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল, এই আন্দোলন সেই 
গ্রৃতিবন্ধক ভেডে বেরিয়ে আসে এবং অতি দ্রুত দেশব্যাপী সমস্ত জনগণের সমর্থন 

লাভ করে। এইটিই “৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন” নামে খ্যাত। এর ফলেই সমস্ত 
দেশের মধ্যেকার বিভিন্ন শ্রেণীগুলির সম্পর্কের মধ্যে নতুন পরিবর্তন পরিলক্ষিত 

হয় এবং চীনের কষিউনিন্ট পার্টি প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট হয়ে 
ওঠে দেশপ্রেমিক জনগণের খোলাখুলি প্রচারের নীতি। চিয়াং কাই-শেক তার 

বিশ্বাসঘাতক নীতির ফলে ভীষণভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে । 

৯। এই রিপোর্টের সময় চিয়াং কাই-শেক জাপানের নিকট উত্তর-পূর্ব 
চীনকে বিক্রয় করার পর উত্তর চীনকেও বিক্রয় করছিল এবং সেই সঙ্গে লাল- 

ফৌজের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। স্থতরাং বিশ্বাঘাতক হিসেবে 
তার মুখোস খুলে ধরতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হয়” 
এবং স্বভাবতঃই পার্টির প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে তাকে 

ধরা হয়নি । কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে দ্বন্দের ফলে চীনা জমিদার 
ও মুৎসুনিশ্রেণীগুলির মধ্যে যে ভাঙনের সম্ভাবনা আছে, এই রিপোর্টে কমরেড 
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মাও সে-তুঙ তা বলেছেন। উত্তর চীনে জাপানী আক্রমনের ফলে পরবর্তীকালে 
আপানী সাম্রাজ্যবাঁদ এবং ইন্গ-মাকিন সাশ্রাজ্যবাদের স্বার্থের ভীষণ সংঘাত শুরু 

হুয়েছিল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই ধাব্রণা পোষণ করত যে, ই্-শাকিন 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ চিয়াং কাই-শেক চক্র তার প্রতুদের 

নির্দেশে জাপানের প্রতি তার মনোভাব পরিব্তন করতে পারে এবং তাই 
পার্টি জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য চিয়াং কাই-শেককে বাধ্য করবার নীতি, 

গ্রহণ করেছিল। শানসী থেকে উত্তর শেনসীতে ফিরে এসে ১৯৩৬ সালের মে 

মাসে লালফৌজ সরাসরি নানকিং-এর কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে গৃহ্যুদ্ধের 
অবসান এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আবেদন জানায় এ বৎসরের 
আগস্ট মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীক কমিটি কুওমিনতাডের কেন্দ্রীয় 
কার্ধকরী কমিটির কাছে এক চিঠিতে জাপানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক যুক্তস্রণ্ট এবং 

উভয় পার্টির প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার আহ্বান জানায়। কিস্ত 

চিয়াং কাই-শেক এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে । জাপানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট- 

দের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর অফিসাররা! যখন 

১৯৩৬ সালের ডিসেঘর মাসে সিযানে চিক্লাং কাই-শেককে বন্দী করেন কেবল 

তখনই চিয়াং গৃহযুদ্ধের অবসান এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্ম 

কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব মেনে নেয় । 

১০। সাই তিংকাই ছিল কুওমিনতাঙের উনিশ নং রুট বাহিনীর 

ডেপুটি অধিনায়ক এবং এর একটি অংশের অধিনায়ক । এই অংশের অপর 

দু'জন নেতা ছিল চেন মিংন্থর এবং চয়াং কুয়াং-নাই । এই বাহিনী কিয়াংসী 

ও লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার. পর 
সাংহাইতে এই বাহিনীকে বদলী কর] হয়। সাংহাই নগরী তখন ছিল সমগ্র 

দেশের জাপ-বিরোধী জনগণের কেন্দ্র । জাপ-বিরোধী ক্রমবর্ধমান জোয়ার 

উনিশ নং রুট বাহিনীর ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করছিল। ১৯৩২-এর 

২৮শে জাহ্য়ারীর রাত্রিতে যখন জাপানী যুদ্ধ জাহাজ সাংহাই আক্রমণ কবে 
তখন সাংহাইয়ের সেনাবাহিনী ও জনগণ মিলিতভাবে তার প্রতিরোধ করে, 

কিন্তু চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়েং চি-ওয়েইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তারা 
পরাজয় বরণ করে । পরে, চিয়াং-এর হুকুমে উনিশ নং রুট বাছিনীকে আবার 

লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্ত ফুকিয়েনে পাঠানো হয়। কিন্ত 
সেনাবাহিনীর নেতৃবর্গ এ-ধরনের যুদ্ধের অসারতা! ক্রমশ:ই উপলব্ধি করতে 
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থাকে। ১৯৩০ সালের নভেম্বরে পি চি-সেন এবং অন্যান্তদের অধীন্ক্র 

কুমিনতাঙ বাহিনীর সঙ্গে মৈস্্রী স্থাপন করে তার! ফুকিয়েনে “চীন প্রজাতস্ত্রে 

গণবিপ্রবী সরকার” প্রতিষ্ঠ। করে এবং জাপানকে প্রতিরোধ কর] ও চিয়াং কাই- 
শেকের বিরোধিতা করার শর্তে লালফোৌজের সঙ্গে এক চুক্তি করে। চিন্নাং 
সেনাবাহিনীর আক্রমণে উনিশ নং রুট বাহিনী ও জনগণের সরকারের পতন. 

ঘটে। তখন থেকে সাই তিং-কাই এবং অন্যাগ্তরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে 

ক্রমশ: ক্রমশ: সহযোগিতা করার দিকে অগ্রসর হতে থাকে । 

১১। ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন উত্তরমুখী অভিযানকারী বিপ্লবী 

বাহিনী উহানে পৌছায়, তখন ফেং ইযু-পিয়াং হুইয়ান প্রদেশে তার অধীনস্থ 
বাহিনী নিয়ে উত্তরের যুদ্ধবাজদের চক্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করবার কথা 

ঘোষণ। করে এবং বিপ্রবে যোগদান করে। ১৯২৭ সালের প্রথম দকে তার 

সেনাবাহিনী উত্তবমুখী অভিযাঁনকারা বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে হোনান, 

প্রদেশে আক্রমণ করবার জন্য শেনসী থেকে রওন] হয়। যদিও ১৯২৭ সালে 

চিদ্নাং কাই-শেক এবং ওয়াং চিং-ওয়েই কর্তৃক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বানঘথাতকতার 

পরে ফেং কমিউনিস্ট বিরোধী আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিল, তা সত্বেও তার 

এবং চিয়াং কাই-শেক চক্রের মধ্যে সর্বদাই একট। স্বাথের সংঘ।৬ ছিপ । 

১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হওয়ার পরে ফেং 

প্রতিরোধের পক্ষে ছিল। ১৯৩৩ সালের মে মাসে চ্যাংচিয়াকৌতে জাঁপ- 

বিরোধী মিত্রবাহিনী গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সে সহযেগিতা করেছিল । 

চিয়াং রাই-শেক বাহিনীর এবং জাপানী আক্রমনকারীদের চাপে আগস্ট মাসে 

তার প্রচেষ্ট! ব্যর্থ হয়। পরবতী বছরগুলিতে ফেং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে 
সহযোগিতা করে । 

১২। কিক্াংসীর নিংতুতে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুওমিনতাঙের 

ছাঁবিবিশ নং রুট বাহিনীর মধ্যে একটি অভ্যু্থান ঘটে। এই বাহিনীকে চিয়াং 

কাই-শেক কিফ়াংসী প্রদেশের লালফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য 

পাঠিয়েছিল। জাপাঁনকে প্রতিরোধ করবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে 
সাড়া দিয়ে কমরেড চাও পো-সেং এবং তুং চেংতাঙের নেতৃত্বে দশ হাজারেরও 

বেশি অফিপার এবং সেনানী বিদ্রোহ করে এবং লালফৌজে যোগ দেয় । 
১৩। মা টা-শান ছিলেন কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব বাহিনীর একজন 

অফিসার । তার সেনাবাহিনী হেইলুংকিয়াঙে অবস্থিত ছিল। ১৮ই 
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সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর পিয়াওনিং হয়ে হেইলুংকিপাঙের দিকে যে জাপ-বাহিনী 
অগ্রসর হচ্ছিল, মা চা-শান ও তার বাছিনী তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিলেন । 

১৪। হু হান-মিন ছিলেন একজন নামজাদ1 কুমিনতাঙ রাজনীতিবিদ । 

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার যে নীতি ডঃ সান ইয়াৎ-সেন 

গ্রহণ করেছিলেন, এই লোকটি ছিলেন তার বিরোধী এবং ১৯২৭ সালের ১২ই 
এপ্রিল তারিথে চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক সংঘটিত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের 

সহযোগী । পরবর্তী সময়ে ক্ষমতার দ্বন্বে ছু হান-মিন চিয়াং-বিরোধী হয়ে 

যান, এবং চিম্নাং তাকে বন্দী করে। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর তিনি 

নানকিং ত্যাগ করে ক্যাপ্টনে চলে যান এবং সেখানে কোয়াংতুং এবং 

'কোয়াংসীর যুদ্ধবাজদের দীর্ঘদিন ধরে প্ররোচনা দেন চিদ্বাং কাই-শেকের 

বিরোধিতা করার জন্য | 

১৫। জাপানকে প্রতিরোধ করা এবং জাতিকে বাচানোর উদ্দেশ্টে ১৮৩৪ 

লালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছয় পয়েন্টের কর্মহ্চী উপস্থাপিত করেছিলেন ঘ৷ 

'জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চীনা জনগণের মূল কর্মস্থচী” নামে পরিচিত, 
এবং হ্থং চিং-লিং (শ্রীযুক্ত! সান ইয়াৎ-সেন ) এবং অন্যান্যদের স্বাক্ষর-সহ এই 

কর্মস্থচীটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই কর্মস্থচীতে নিয্নলিখিত বিষয়গুলি ছিল £ 
(১) সমস্ত স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীকে জাপানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করবার জন্য সমাৰিষ্ট কর; (২) সমগ্র দেশব্যাপী জনগণকে সমাবিষ্ট কর; 
(৩) সমগ্র জনগণকে সশস্ত্র কর? (৪) যুদ্ধজনিত খরচ-খরচার জন্ত জাপানী 

সাআজ্যবার্দের চীনস্থ এবং বিশ্বাঘাতকদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেক্সাপ্ত কর; 

(৫) জাতীয় সশস্ত্র গ্রতিরক্ষার জন্য শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, ছাত্র এবং ব্যবসায়ীদের 
প্রতিনিধি হারা নির্বাচিত একটি নিখিল চীন কমিটি স্থাপন কর; এবং 

(৬) জাপন্সাআ্াজ্যবাদীদের বিরোধী সমস্ত শক্তির সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা কর ও 

সহদয় নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্টা কর। 

১৬। এই যুদ্ধবাজরা ছিল কোক্লাংতুডের চেন জা এবং কোরয়াংসীর 

লিন সাং-জেন ও পাই চুং-সি। 
১৭। চি্াং কাই-শেকের দস্থ্যদ্ল বিপ্লবী জনগণকে “ছুহ্থ্য, বলে অভিহিত 

করত এবং বিপ্রবী জনগনের বিরুদ্ধে তাদের সশগ্ত আক্রমণ ও নিবিচার 
হত্যাকাগ্ডকে বলত “ন্য' অব্দমন' | 

১৮।॥ কমরেড ইয়েন পি-শী ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পাটির একজন 
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প্রবীণ সভ্য এবং এই পার্টির অন্ততম প্রথম সংগঠক । ১৯২৭ সালের পঞ্চ 

কংগ্রেস থেকে পরবর্তাকাল পর্ধস্ত তান পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সন্ত 
ছিলেন। ১৯৩১-এ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ ৰধিত অধিবেশনে তিনি 
পলিটবুযুরোর দন্ত নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে তিনি হুমান-কিয্লাংসী সীমাস্ক 

এলাকার প্রীর্দেশিক পার্টি কমিটির সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন এবং একই 
সঙ্গে লালফৌজের বষ্ঠ সেন! গ্র.পের রাজনৈতিক কমিশীর হিসেবেও কাজ 
করেন। ষষ্ঠ এবং ত্বিতীয় সেন! গ্র.প এক হয়ে দ্বিতীয় ফ্রপ্ট বাহিনী গঠিত হলে 

তিনি তার রাজনৈতিক কমিশাঁর নিষুক্ত হন। প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথঙ্গ 
বছরগুলিতে তিনি অষ্টম রুট বাহিনীর সাধারণ রাজনৈতিক বিভাগেক্স 
পরিচালক ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটে 

কাজ করতে শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বধিত 
অধিবেশনে তিনি পুনর্বার পলিটবুযুরো৷ ও সেক্রেটারিয়েটে নির্বাচিত হন । কমরেড 

ইয়েন পি-শী ১৯৫ সালের ২৭শে অক্টোবর পিকিঙে মারা যান । 

১৯। চীনা শ্রমিক-কৃষকের লালফৌজের বষ্ঠ সেনা গ্র,প প্রথমে ছনাৰ- 
কিফ্লাংসী সীমান্ত অঞ্চলে ছিল। এখান থেকে তারা শত্রুদের অবরোধ ভেঙে 

১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে অন্ত স্থানে চঙ্গে 

যায়। অক্টোবর মাসে পূর্ব কুইচৌয়ে কমরেড হো! লুঙের নেতৃত্বে দ্বিতীয় সেন! 
গ্রপের সঙ্গে এরা যোগ দেয়, উভয়ে মিলে লালফৌজের দ্বিতীয় ফ্রন্ট সেনা- 

বাহিনী গঠন করে, এবং হুনান-হুপে-সেচুয়ান-কুইচৌ বিপ্রবী ঘাটি অঞ্চল সি 
করে। 

২০। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে চীন] শ্রমিক এবং কৃষকের লাল- 

ফৌজের ( অর্থাৎ লালফৌজের প্রথম বাহিনী যা কেন্দ্রীয় লালফৌজ নাষেও 
পরিচিত ছিল ) প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেন! গ্র.প পশ্চিম ফুকিয়েনের চ্যাংতিং 
এবং নিংছুম্না থেকে ও দক্ষিণ কিয়াঁংলীর জুইচিন, ইয়ুতু এবং অগ্ভান্ত জায়গ! 

থেকে রণনীতিগতভাবে সরে যেতে আরম্ভ করে। ফুকিয়েন, কিয়াংসী, 

কোয়াংতুং, হুনান, কোয়াংসী, কুইচৌ, সেচুয়ান, স্কুলান, সিকাং, কানহ্থ এবং 
শেনসী-_-এই এগারোটি প্রদেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার সমম্ন লালফৌজকে 

প্রায়শঃই বর্ফাবৃত পাহাড়-পর্বত এবং পথহীন গভীর অরপণ্যানী পার হতে 

হয়েছে । এভাবে শক্রর অবরোধ, পশ্চান্ধাবন, আক্রমণ সবকিছুকেই ব্যর্থ করে 
দিয়ে অকথ্য কষ্ট এবং বির উপেক্ষ। করে লালফৌজ এই অভিযানে ২৫,০০* জী 
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পথ অতিক্রম করে এবং অবশেষে বিজয়ী হয়ে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর 
শেনসীর বিপ্লবী ঘাঁটিতে উপনীত হয় । 

২১। সেচুয়ান-শেনসী সীমাস্ত অঞ্চলের লালফৌজ ছিল চীনা শ্রামক- 
কৃষকের.লাঁলফৌজের চতুর্থ ফ্রণ্ট বাহিনী । ১৯৩৫ সালের মার্চ মাঁসে সেচুদ্সান- 

শেনসী সীমাস্ত অঞ্চলের ঘাটি থেকে ত| সেচুয়ান সীমান্ত ও সিকাং প্রর্দেশে 
সরে যায়। জুন মানে পশ্চিম সেচুয়ানের মাওকাঙের প্রথম ফ্রণ্ট বাহিনী এই 
বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় এবং একটি বার্দিকে ও অপরটি দক্ষিণ দিকে এই ছুই 

পথ ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে । কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে দাঙপুনের 
নিকটবর্তাঁ মাওয়েরাইতে পৌছানোর পর চ্যাং কুও-তাঁও কেন্দ্রীয় কমিটির 
নির্দেশ উপেক্ষা করে তার সেনাবাহিনীকে বা দিকের পথে দক্ষিণ দিকে 
পরিচালিত করে এবং এভাবে লালফৌজের মধ্যে ভাঙনের স্ষ্টি করে । দ্বিতীয় 

ফ্রন্ট বাহিনী শক্রর অবরোধ-ভেঙে হুনান-হুপে-সেচুয়ান-কুইচৌ সীমান্ত অঞ্চল 
থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৩৬ সালের জুন মাসে ছুনান, কুইচৌ! এবং যুনানের মধ্য 
দিয়ে সিকাং প্রদেশের কানজেতে উপস্থিত হয়, এবং এখানেই চতুর্থ ফ্রণ্ট 
বাহিনীত সঙ্গে একত্রিত হয়। অক্টোবর মাসে সমগ্র দ্বিতীয় ফ্রণ্ট বাহিনী 
এবং চতুর্থ ফ্রণ্ট বাহিনীর একাংশ উত্তর শেননীতে পৌছায় এবং প্রথম ফ্রন্ট 
সেনাবাহিনীর সঙ্গে একক্রিত হয় । 

২২। চ্যাং কুও-তাও চীন বিপ্লবের একজন দলতাগী ব্যক্তি। বিপ্রব্র 

বিজয় হবে এই ভরসায় সে তার যুবাঁ বয়সে চীনের কমিউনিস্ট পাঁটিতে যোগ 

দেয়। পাটির মধ্যে সে অসংখ্য ভুল করে, যার পরিসমাপ্তি ঘটে মারাত্মক 

অপরাধে । বদমায়েপী করে সে ১৯০৫ সালে লালফৌজের উত্তরমুখী অভিযাঁনের 
বিরোধিতা করে, লাঁলফোৌজকে সেচুয়ান-সিকাং সীমান্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের 
অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে ওকালতি করে নিজের ধ্বংসকামী ও পরাজয়বাদী 

মনোভাবের পরিচয় দেয়, পার্টি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে খোলাখুলি 

বিশ্বাসঘাতী কার্যকলাপে লিগ» থাকে এবং তার নিজদ্ব তুয়৷ কেন্দ্রীয় কমিটি 

গঠন করে এবং এভাবে পার্টি ও লালফৌজের এঁক্য ভেঙে দেয় ও তাঁর নিজের 
চতুর্থ ফ্রণ্ট বাহিনীর বিরাট ক্ষতিসাধন করে। কমরেড মাও €স-তুঙ এবং 
কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ধের্যসহকারে শিক্ষার্দীনের ফলে চতুর্থ ফ্রণ্টবাহিনী ও 
তার অসংখ্য কর্মী হ্বল্পকালের মধ্যেই কেন্দ্রীয় কমিটির নিভূল নেতৃত্বাধীনে চলে 

আসে এবং পরবর্তা সংগ্রামগুলিতে গৌবরবজনক ভূমিক। পালন করে। চ্যাং 
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কুও-তাও সংশোধনের অতীত বলে প্রমাণিত হয়, এবং শেনসী-কানন্থ-নিংসিয়া 
সীদাস্ত অঞ্চল থেকে ১৯৬৮ সালের বসম্তকালে পালিয়ে গিয়ে সে কুওমিন- 

তাঙের গুপ্ত পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে। 
২৩। কেন্দ্রীয় লালফৌজ ব! প্রথম ক্রণ্ট বাহিনী বলতে বোঝায় সেই 

লালফৌজকে, য৷ প্রত্যক্ষভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
নেতৃত্বাধীনে কিয়াংসী-ফুকিয়েন অঞ্চল গড়ে ওঠে। 

২৪। চীনা পৌরাণিক কাহিনী অস্থযায়ী পান কু ছিলেন এই বগতের 
শরষ্ট এবং মানবজাতির প্রথম শাসক | তিন সার্বভৌম ও পাচ সম্রাট ছিলেন 
প্রান চীনের পৌরাণিক শাসক । 

২৫। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে কৃওমিনতাঙ বাহিনী শেনসী-কানঙ্ 

বিপ্লবী ঘাটি অঞ্চলের বিরুদ্ধে তাদের তৃতীয় 'অবরোধ ও দমন” অভিযান 

গুরু করে। উত্তর শেনসী লালফৌজের ২৬ নং সেনাবাহিনী পূর্ব রণাজণে ছুটি 
শত্রু ব্রিগেডকে পরাজিত করে এবং শক্রদের ইয়েলো! নদীর পুর প্রান্তে তাড়িয়ে 
দেয়। সেপ্টেম্বর মাসে লালফৌজের ২৫ নং সেনাদল, হুপে-হোনান-আনহুই 
ঘটি অঞ্চলে যার! বুদ্ধ করছিল, দক্ষিণ শেনসী এবং পূর্ব কানসুর মধ্য দিয়ে 
উত্তর শেননীতে গিয়ে পৌছায় এবং উত্তর শেনসীর লালফৌজের সঙ্গে একত্রিত 
হয়ে লালফৌজের ২৫ নং সেনাগ্রপ তৈরী করে । কানচুয়ান-লাওসার্ন অভিযানে 
এই সেনাগ্রপ শক্রর ১১০ নং ডিভিশনের অধিকাংশ সৈন্তদের নিশ্চিহ্ন করে 
এবং ডিভিশনাল অধিনায়ককে হত্যা করে । পরবর্তী আর একটি যুদ্ধে কানচুয়্ান . 
কাউন্টির উলিসচিয়্াওয়ে শত্রর ১০৭ নং ডিভিশনের চারটি ব্যাটেলিয়নকে তারা 
ধ্বংল করে। শক্ররা আবার নতুনভাবে আক্রমণ করে এবং তুং ইংপিন 
( উত্তর-পূর্ব বাহিনীর একজন কোর কম্যাগ্ডার ) ৫টি ডিভিশনের অধিনায়ক 
হয়। এই বাহিনী ছদিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে, পূর্বদিকের ডিভিশন 
লো-চুয়ান এবং ফুসিয়েনের মধ্য দিয়ে উত্তরদিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং 

পশ্চিমদিকের বাক চাত্র ভিভিশন হুলু নদীর পথ ধরে কানন্থর চিংইয়েং এবং 
হোস্ুই-এর মধ্য দিয়ে উত্তর শেনসীতে ফুদিয়েনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে । 
অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় লালফৌজ উত্তর শেনসীতে পৌছায়। পরবর্তী 
মাসগুলিতে কেন্দ্রীয় লালফৌজ এবং ১৫ নং সেনাগ্রপ একযোগে শত্রুর ১০৯ 
নং ভিভিশনকে ফুসিয়েনের দক্ষিপ-পশ্চিমে চিলোচেন নামক জায়গায় একেবারে 
নিশ্চিহ করে দেয় এবং পশ্চাদ্ধাবনকালে শক্রর ১৯৬ নং ডিভিশনের একটি 
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রেজিমেন্টকে হেইন্ুইজেতে নিশ্চিহ করে। এভাবেই শেনসী-কানহ সী্বান্ত 
অঞ্চলের বিরুদ্ধে শত্রুর তৃতীয় 'অবরোধ ও দমন অভিযান, সম্পূর্ণনূপে ধ্বংস 
করে দেওয়া হয় । 

২৬। ১৯৩৪-৩৫ সালে দক্ষিণ চীনের লালফৌজের প্রধান বাহিনী স্থান 

পরিবর্তন করার সময় গেরিলা কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্ত কয়েকটি ইউনিট 

রেখে আসে । এই গ্রেব্রিলা ইউনিটগুলিই আটটি প্রদেশে নিম্নলিখিত ১৪টি 

ঘাটি অঞ্চল রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল : দক্ষিণ চেকিয়াং, উত্তর ফুকিয়েন, 
পূর্ব ফুকিয়েন, দক্ষিণ ফুকিয়েন, পশ্চিম ফুকিয়েন, উত্তর-পূর্ব কিয়াংসী, ফুকিয়েন- 

কিয়াংসী সীমান্ত, ছনান-ছুপে-কিয়াংসী সীমান্ত, হুপে-ছনান-আনহুই সীমাস্ত, 
দক্ষিণ ছনানের তুং পাই পাহাড় এবং কোয়াংতুং সমুদ্র উপকূলে অদূরস্থিত 
হাইনান দ্বীপ । 8 

২৭। জাপানী সাম্রাজ্যবাধীবা ১৯৩১ সালে উত্তর-পূর্ব চীন দখল করার 
পরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্ত জনগণকে আহ্বান জানায় । 

পার্টি জাপ-বিরোধী গেরিলা ইউনিট সংগঠিত করে, উত্তর পূর্ব জনগণের বিপ্রবী 
বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে এবং শক্রর বিরুদ্ধে যার! লড়াই করছে সেই শ্বেচ্ছাসৈনিক 

বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটগুলিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ১৯৩৪ সানে 
পার্টির নেতৃত্বে এই সমন্ত শক্তিগুলিকে একটিমাত্র উত্তর-পূর্ব জাপ-বিরোঁধী যুক্ত 

বাহিনী নামে পুনর্গঠিত কর হয়ঃ এবং এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন বিখ্যাত 
কমিউনিস্ট ইয়াং চিং-ইউ | উত্তর-পূর্বে এই বাহিনী দীর্ঘকালব্যাপী জাপ- 
বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ টিকিয়ে রেখেছিল । ১৯৩৫ সালের জাপ-বিরোধী 
কৃষক অভ্যর্থানকেই এথানে পূর্ব হুপের জাপ-বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ বল! 
হয়েছে।, 

২৮। ১৯১৮ থেকে ১৯২* সালের যুদ্ধে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে সোভিয়েত জণগণ ব্রিটেন, মাঞ্কিন বুক্তরাষ্্ী, ফ্রান্স, জাপান, পোল্যাণ্ড 

প্রভৃতি প্রতিক্রিঘ্নাণীল শক্তির সাহাসাপুই রুশ শ্বেতবাহিনীকে পধুদত্ত কন্ধে 
দেয়। এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। 

২৯। প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় জনগণের মুক্তাঞ্চলে কমিউনিন্ট পার্টির 
নেতৃত্ব গণ-গ্রঞজ্জাতম্রের যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক নীতি বাস্তৰে 
রূপায়িত করা হয়েছিল, কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে তাই বিঙ্বেষণ করেছেন । 

এই নীতিকে সার্ধকভাবে বূপায়িত করার অন্ত জাপ-আক্রষণকারীদের বিরুদ্ধে 

ইইউ. 



শক্র-লাইনের পেছনে পার্টি যুদ্ধ করতে পেবেছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের 
পরু তৃতীয় বিপ্রবী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।' বখন বুদ্ধ চলছিল, তখন সমগ্র চীনে 
জনগণের মুক্তাঞ্চলের পরিধিও বিস্তৃত হয়ে চলছিল, এবং এভাবেই এঁক্বন্ধ চীন। 
গণপ-প্রজাতস্তরের জন্ম হয়। এভাবেই কমরেড মাও .সে-তুণ্তের গণ-প্রজাতঙ্্রের 
আদর্শ দেশব্যাপী বাস্তবে রূপায্সিত হয়েছিল । 

৩০1 চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস অনুষিত হয় ১৯২৮ 

সালের জুলাই মাসে। এই কংগ্রেলে নিম্নলিখিত দশ পয়েণ্টের এক কর্মহুচী 

গৃই"ত হয় £ (১) সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাত কর; (২) বিদেশী পুঁজিপতিদের 

কল-কারখান। ও ব্যাঙ্কসমূহ বাজেয়াপ্ত কর , (৩) চীনকে গ্রক্যবন্ধ কর এবং 
বিভিন্ন জাতিসমুহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার শ্বীকার কর; (৪) কুওমিনতাঙ 

যুদ্ধবাজদের সরকার উৎখাত কর; (৫) শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিকদের 

প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার প্রতিষ্িত কর ; (৬) দৈনিক আটঘণ্ট কাজ, মজুরী 
বৃদ্ধি, বেকার ভাত! এবং সামাজিক বীমার প্রবর্তন কর ; (৭) সমস্ত জমিদারদের 

জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে তা বিতরণ কর $ (৮) ঠেনিকদের জীবন- 

ধারণের মান উন্নয়ন কর, প্রাক্তন সনিকদের জমি ও কাজ দাও ১৫৯) সমস্ত 

রকম উচুহার বিশিষ্ট ট্যাক্স ও নানাপ্রকারের অতিরিক্ত কর বাতিল কর এবং 
একটি সুসংবদ্ধ প্রগতিশীল ট্যাক্স-ব্যবস্ক1 প্রবর্তন কর$ঃ এবং (১*) বিশ্বের 

শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এক্যবদ্ধ হও । 

৩১ । ক্রুশ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে গোড়ায় একটি লেনিন-বিরোধী 

চক্র হিসেবে শুরু করে পরবর্তীকালে উটুস্কিপন্থী এই গ্র,পটি দস্তর মতো একটি 
প্রতিবিপ্রবী গ্রুপে অধঃপতিত হয়। ১৯০৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক ) কেন্দ্রীয় কমিটির বধিত অধিবেশনে প্রদত্ত 

ব্রিপোর্টে কমরেড স্তালিন এই দলত্যাগী গ্রপটি কোন্ পথে এগিয়েছিল তা! 
ব্যাখ্য। করে নিম্রলিখিত কথাগুলি বলেন £ 

একথা ঠিক যে, সাত-আট বছর আগে ট্রট্ক্িবাদ ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
একটি রাজনৈতিক ঝেঁক+ একটি লেনিনবাদ-বিরোধী ঝোঁক, এবং তাই 
এট] ছিল মারাত্মক ভ্রান্ত পথ,.কিন্তু তা সত্বেও এট ছিল একটা রাজনৈতিক 

বেক ।"*.বর্তমানের ্রটুস্কিবাদ কিন্ত আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি 
. স্বাজনৈতিক ঝেক হিসেবে নেই, বরং কোনরকম মতাদর্শ, কোন ভাবধার! 
ছাড়াই এটি একটি বিপথে নিয়ে যাওয়ার, সবকিছু তছনছ করে দেওয়ার 

হইৰ 



দলে পরিণত হয়েছে । এরা গুপ্তচর বিভাগের লোক হিসেবে কাজ করে, 

গুগচর বৃতি গ্রহণ করে, একা হত্যাকারী এবং শ্রমিকশ্রেণীর দ্বণিত শত্রুর 

দল। বিদেশী রাষ্ট্রের গুগুচর বিভাগ ঘ্বারা এরা] ক্রীত এবং তাদের ম্বার্থে 

নিয়োজিত । 

১৯২৭ সালে চীন বিপ্লবের ব্যর্থতার পর চীনেও উটস্ষিপন্থীদের একটি ক্ষুত্র 
দলের আবির্ভাব হয়। দ্লত্যাগী চেন তৃ-সিউ এবং অন্তান্থদের সঙ্গে মিলেমিশে 

তারা ১৯২৯ সালে একটি প্রতিবিপ্রবী দল তৈরী করে, এবং এরকম প্রতিবিপ্রবী 

প্রচার চালাতে থাকে যে, কুওমিনতাঙরা! ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্রৰ 
সম্পন্ন করে ফেলেছে । তারা! জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবার্দীদের ও 

কুণওমিনতাঙের ঘ্বণিত দালালে পরিণত হয়। চীনা ইটুষ্ষিপন্থীরা নিলজজ্জভাবে 

কুওমিনতাঙ গুগ্ুচর বিভাগে যোগ দেয় । ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে “জাপ- 

সম্রাট কর্তৃক চীন দখলে কোন বাধ! সৃষ্টি কর না”-ম্দলত্যাগী বদমায়েস 

উটস্ষিপন্থীদের এই নির্দেশ প্রতিপালনের জন্ তার! জাপানী গুপুচর বিভাগের 

সঙ্গে সহযোগিতা করা শুরু করে, তাদের কাছ থেকে অর্থসাহাধ্য নেয় এবং 

জাপানী আক্রমণের যাতে স্থৃবিধ! হয় তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 

থাকে । 

৩২। এই উদ্ধৃতিটি মনজিয়ান থেকে নেওয়া হয়েছে । যে সময়টি বসস্ত 

ও শরতের যুগ ( হ্ীঃ পুঃ ৭২২-৪৮১) বলে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছিল, সে সময়ে 

চীনের সামস্ত রাজার! ক্ষমতার জন্য একে অন্তেব্র বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ 

করেছিল বলেই মেনসিয়াস এই মন্তব্যটি করেছিলেন। 
৩৩। বুটেনের আফিং ব্যবসায়ে চীনা জনগণের বিরোধিতার সন্ুখীন হয়ে 

বুটেন তার ব্যবসা রক্ষা করার নামে ১৯৪০-৪২ সালে কোয়াংসূং এবং অন্তান্ 

সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি আক্রমণ করে । লিন সে-সুর নেতৃত্বে কোয়াংতুং 
সেনাবাহিনী প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। ক্যাণ্টনের জনগণও স্বত:স্যুর্তভাবে 
“বৃটশ সৈম্ভ দমনকারী* নামে একটি গণবাহিনী গড়ে তোলে এবং তারাও 

আক্রমণকারীদের ওপর নিদারুণ আধাত হানে । 

৩৪। তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্বের যুদ্ধ ছিল উনবিংশ শতাবীর মাঝামাঝি 
সময়ের কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ। চিং বংশের জাতীয় নিপীড়ন ও সামস্ত 
শাসকদের বিরুদ্ধেই ছিল এই যুন্ধ। ১৮৫১ সালের ভ্বাশ্গয়ারী মাসে হুং সিউ- 
চয়ান, ইয়াং সিউ-চিং এবং এই বিপ্রবের অন্তান্য নেতৃবর্গ কোয়াংসীর কুই পিং 

২৮ 



তালুকের চিনতিয়েন গ্রামে এক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং তাইপিং শ্বর্থীয় রাজত্ব 
প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা! করে । ১৮৫২ সালে এই রুষক সেনাবাহিনী কোয়াংসী 
ধেকে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে হুনান, হুপে, কিয়াংসী এবং আনহুইয়ের মধ্য 
দিয়ে অভিষান চালিয়ে ১৮৫৩ সালে ইয়াংসির নিম়্ভাগের প্রধান শহর নানকিং 
দখল করে। এই সৈগ্তবাহিনীর একাংশ আরও উত্তরে এগিয়ে ষেতে থাকে 
এবং তিয়েনসিনের কাছাকাছি যায়। কিন্তু অধিকূত অঞ্চলে তাইপিং বাহিনী 
নুদড় ঘাটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় এবং নানকিঙে তাদের রাজধানী 
প্রতিষ্ঠা করেও সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ অসংখ্য দামর্রিক ও রাজনৈতিক ভূল 
করে। তাই তারা প্রতিবিপ্রবী চিং সরকারের এবং বৃটিশ, আমেরিকা ও 

ফরাসী আক্রমণকারীদের সেনাবাহিনীর যৌপ আক্রমণের সামনে দাড়াতে 

পারেনি এবং অবশেষে ১৮৬৪ সালে এর! চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় । 
৩৫ । ১৯০০ সালের ই হো তুয়ান বুদ্ধ ছিল উত্তর চীনের কুষক এবং 

হপ্তশিল্পীদের এক ব্যাপক ব্বত:স্কুতত আন্দোলন । রহস্যময় গুগু সমিতি তৈরী 
কষে এই কষক এবং হস্তশিল্পীর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ চালায় । কিন্তু 
অকথ্য বর্বরতা সহকারে এই আন্দোলনকে দমন কর! হয় এবং আটটি সাম্রাজ্য- 
বাদী শক্তির যৌথবাহিনী পিকিং এবং তিয়েনদিন দখল করে। 

৩৬ | ১৯১১ সালের বিপ্লব সম্পর্কে এই থণগ্ডের হুনানে কষক-আন্দোলনের 
তস্ত রিপোর্ট, ৩নং টীকা, পৃঃ ৭২ দ্রষ্টব্য । 
৩৭ । জষ্টব্যঃ ভি” আই. লেনিনের 'সর্বহার! বিপ্রবের যুদ্ধ কর্মস্থচী”, 
অসংকলিভ রচনাবলী, রুশ সংস্করণ, মন্ধে। ১৯৫০, খণ্ড ২৩। তাছাড়। 
«সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) ইতিস্বাস, সংক্ষিপ্ত 
সংক্করণ”, ৬ঠ অধ্যায়, ৩য় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

ইউ 



চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির লমন্তা! 

প্রথম অধ্যায় 

কীভাবে যুদ্ধের পর্যালোচন।1 কর। যাক, 
১। যুদ্ধের নিয়ম বিকাশশ্ীল 

যুদ্ধের নিয়মগুলি হচ্ছে এমন একটা সমস্ত, থে কেউ যু পরিচালন 
করুক, তাকে তা পর্যালোচনা এবং সমাধান করতেই হবে । 

বিষ্লাবী যুদ্ধের নিয় মগুলি হচ্ছে এমন একটা সমস্যা, যে কেউ বিপ্রবী ঘু্ধ 
পরিচালনা করুক তাকে তা পর্যালোচনা এবং সমাধান করতেই হবে । 

চীনের বিপ্লবী বুদ্ধের নিয়মগুলি হচ্ছে এমন একটা সমস্তা, যে কেউ 
চীন। বিপ্রবী বুদ্ধ পরিচালশা1 করুক, তাকে তা পর্যালোচনা এবং সমাধান, 

করতেই হবে। 

আমরা এখন বুদ্ধে লিগ্ড আছি। আমাদের বুদ্ধ হচ্ছে বিপ্রবী যুদ্ধ। 

আমাদের বিপ্রবী যুদ্ধ চলছে আধা-ওপনিবেশিক, আধা-সামস্ততান্ত্রক চীন 

দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার সার-সংকলনের উদ্দেন্তে কমরেড মাও সে-তুও এই 

প্রবন্ধটি লিখেছিলেন এবং তখন উত্তর শেননীর লালফৌজ কলেজে বক্তৃতা! দেবার সমর একে কাছে 

লাগিয়েছিলেন। এহ প্রবন্ধটির শুধু পাঁচটি অধ্যায় লেখা হয়েছিল। সীআন ঘটনার জন্ত ভীবণ 

বাস্ত থাকায় রণনীাতিগত আক্রমণ, রাজনৈতিক কাজকর্ন ও অন্তান্ত সম্য। সম্পর্কে লিখবার সমস 

তিনি আর পাননি। এই প্রবন্ধটি হুল দ্বিতীর বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের কালে পার্টির ভেতরে সামরিক 

সমস্ত! নিয়ে একটি বিরাট বিতর্কের ফল। এতে ব্যক্ত হরৈছে সামরিক ।ববয়ে একটি লাইনের 
বিরুদ্ধে অন্থ একটি লাইনের অভিমত । ১৯৩৫ সালের জান্ুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় 

কমিটির চুনই অধিবেশনে এই ছুই লাইনের বিতক সম্পর্কে যে দিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়েছিল, তাতে 

কমরেড মাও সে-তুঙের অভিমতকে স্বীকৃতি দেওয়! হয়েছিল এবং ভুল লাইনের অভিমতকে 
প্রত্যাখ্যান কর! হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উত্তর শেনসীতে 
স্থানাস্তরিত হওয়ার পরে, ডিসেম্বর মাসেই কমরেড মাও সে-তুঙ ॥ “জাপান সাস্ত্রাজ্যবাদ-বিরোধী 

নীতি সম্পর্কে" বক্কৃত। দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতায় হিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের কালে পার্টির 
রাজনৈতিক লাইনের সমন্তা হুব্যবস্থিতভাবে সমাধান কর! হয় । পরের বছরে অর্থাৎ ১৯৩৬ 

সালে কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সম্পকিত বিতিন্ন সমহ্তার দুব্যবস্থিত 

ব্যাখ্যা করে এই বইটি লিখেছিলেন । 

খ ছটিও 



দেশে। স্থতরাং, আমাদের শুধু যুদ্তের সাধারণ নিয়ম পর্যালোচনা করলেই 
চলবে না, বরং বিপ্লবী যুদ্ধের বিশেষ নিয়মও পর্যালোচনা! করতে হবে, এমনকি, 

চীলের বিপ্রবী যুদ্ধের আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিয়মও পর্যালোচনা! করতে হবে। 

এট স্থবিদিত যে, যে-কোন কাজই করি না কেন, যদি তার অবস্থা, 
প্রকৃতি ও অন্তান্ত ব্যাপারের সঙ্গে তার সম্পর্কাদি ন! বুঝি, তাহলে সে কাজের 
নিয়ম বুঝতে পারব না, কেমন করে তা সম্পন্ন করতে হয়, তা বুঝতে পারব না, 
তাকে ভাল করে সম্পন্ন করতেও পারুব ন|। 

শ্রেণী, জাতি, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার ছন্ব যখন একটা নির্দিষ্ট 
পর্যায়ে বিকশিত হয়ে ওঠে, তখন সে ছন্বগুলোব্র মীমাংসার জন্ত সংগ্রামের 
উচ্চতম রূপই হচ্ছে যুজ্ধ-_য! ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীর উত্তব' থেকেই আরম্ত 

হয়েছে। যদ্দি তার অবস্থা, প্রকৃতি ও অন্ঠান্ত ব্যাপারের সঙ্গে তার সম্পর্কাি 
না বুঝি, তাহলে বুদ্ধের নিয়ম বুঝতে পারব না, কেমন করে ধুদ্ধ পরিচালন! 

করতে হয়, তা বুঝতে পারব না এবং যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব না । 
বিপ্লবী যুদ্ধ অর্থাৎ বিপ্রবী “শ্রণীযুদ্ধ ও বিপ্লবী জাতীয় যুদ্ধ, সাধারণ যুদ্ধের 

অবস্থা এবং প্রকৃতি ছাড়াও এর নিজস্ব বিশেষ অবন্ত। ও প্রকৃতি রয়েছে । তাই, 
যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ছাড়াও এর কতকগুলে! বিশেষ নিয়ম আছে। যদি এই 
বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতি না বুঝি এবং তার বিশেষ নিয়মগুলো না বুঝি, 
তাহলে বিপ্রবী বুদ্ধ পরিচালনা করতে পারব না এবং তাতে জয়লাভও করতে 
পারুব না। | 

চীনের বি্বী যুদ্ধ, ত1 সে গৃহ্যুদ্ধই হোক কিংব! জাতীয় যুন্ধই হোক, 
তা চীনের বিশেষ পরিবেশে চালানো হয় এবং সাধারণ যুদ্ধ ও সাধারণ বিপ্রবী 

যুদ্ধের তুলনায় তার আবার নিজন্ব বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতি রয়েছে । তাই, 

যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ও বিপ্রবী যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম ছাড়াও, তার নিজদ্ 
কতকগুলে! বিশ্ষে নিয়ম আছে। এগুলো যদি না বুঝি, তাহলে চীনের বিপ্লবী 

যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব না ॥। - 
তাই, আমাদের অবশ্তই সাধারণ যুদ্ধের নিয়মগ্ডলোকে পর্যালোচন! করতে 

হবে, বিপ্লবী মুদ্ধের নিয়মগুলোকেও পর্যালোচনা করতে হবে, এবং পরিশেষে 
আমাদের চীনের বিপ্রবী বুদ্ধের নিয়মগুলোকেও পর্যালোচনা! করতে হবে। 

কিছ লোকের ভ্রাস্ত মত রয়েছে, য! আমর! বনু পূর্বেই খণ্ডন করেছি। 
তাদের মতে, কেবলমাত্র যুদ্ধের সাধারণ নিয়মগ্ডলো পর্যালোচনা করাটাই 

২৩১ 



বথেষ্ট, অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে ধলতে গেলে বল! যায় যে, শুধু প্রতিক্রিয়াশীল চীনা 
সরকার বা প্রতিক্রিয়াশীল চীনা সামরিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত সামরিক 
পত্র-পত্রিকা অধ্যয়নই যথেষ্ট । তারা জানে ন! যে, এইসব পত্র-পত্রিকায় শুধুমাত্র 
যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম মেলে, এবং তাও পুরোপুরি বিদেশ থেকে নকল কর! । 
আমর! যদি তার আকৃতি ও বিষয়বস্ত কিঞ্চিৎ মান্রও পরিবর্তন ন। করে হুবকত 

সেগুলোকে নকল করে প্রয়োগ করি, তাহগে আমর! 'জুতোর উপযোগী করার 

জন্ত পাস্টাকেই ফেটে ফেলব এবং পরাজিত হব। তাদের যৃক্তি হচ্ছে ঃ অতীতে 
রক্তের বিনিময়ে যে জ্ঞান অর্জন কর! হয়েছে, কেন তাকে কাজে জাগানো হবে 
না? তারা! জানে না যে, এইভাবে অজিত পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাকে আমাদের 
অবশ্ই মর্যাদা দেওয়া উচিত, কিন্তু নিজেদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত 
'অভিজ্ঞতাকেও আমাদের মর্যাদা দেওয়া উচিত। 

আরও এক ধরনের লোকের মতও ভ্রান্ত, তা আমরা বনু পূর্বেই খণ্ডন 
করেছি। তাদের মতে, কেবলমাত্র রাশিয়ার বিপ্রবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতাক্ষে 

পর্যালোচনা করলেই যথেষ্ট | নির্দি্উভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, সোভিয়েত 

ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ যে নিয়মের ছারা পরিচালিত হয়েছিল শুধু সেগুলোকে এবং 
সোভিয়েত সামব্রিক সংস্থাগুলো কর্তৃক প্রকাশিত সামরিক পত্র-পন্জিক! 

অহপয়ণই যথেষ্ট । তারা জানে না যে, এইসব নিয়ম ও পত্র-পত্রিক' সোভিয়েত 
ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ ও লালফৌজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিফলিত করে। 
আমর! যদি কোনরকম রদবদল ন। করে হুবহু নকল করে প্রয়োগ করি, তাহলে 

একইভাবে আমরা “জুতোর উপযোগী করার জন্ত পা”টাকেই কেটে ফেলব" 
এবং পরাজিত হুব। এদের যুক্তি হচ্ছে ; সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ বিপ্রবী যুদ্ধ, 

আমাদের যুদ্ধটাও যেহেতু বিপ্রবী যুদ্ধ, এবং যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন জস্বী 
হয়েছে, সেহেতু তার নজির অন্থসরণ কর! ছাড় আর কোন বিকল্প কেমন কন্ষে 
থাকতে পারে? তারা জানে না যে, সোভিয়েত ইউনিক্ষনের যুদ্ধের 
অভিজ্ঞতাকে আমাদের নিশ্চয়ই বিশেষ মর্যাদ! দিতে হবে, কারণ এই ঘুদ্ধ- 
অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে আধুনিককালের বিপ্রবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, আর সে 
অভিজ্ঞতা অজিত হয়েছে লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে । কিন্ত চীনের বিপ্রবী 

ধুদ্ধের অভিজ্ঞতাঁকেও অবশ্তই আমাদের অন্তন্দপভাবে মর্ধাদ! দিতে হবে, কারণ 
চীনা বিপ্রব ও চীন! লালফৌজের অবস্থার আরও অনেক নিজন্ব বৈশিষ্ট্য বয়েছে। 

তৃতীয় আর এক ধরনের লোকের মতও ভ্রাস্ত, সেটাও "আমর! বন্ধ পূর্বেই 
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খণ্ডন করেছি । তার! বলে যে, শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞত] হচ্ছে ১৯২৬-২৭ সালের উত্তর 

'অভিযানের৯ অভিজ্ঞতা, আর তা আমাদের শেখা উচিত অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে 

বলতে গেলে বলা যায় যেঃ সামনে এগিয়ে গিয়ে বড় বড় শহর দল করে নেবার 

ব্যাপারে আমাদের অবশ্তই উত্তর অভিষানের অনুকরণ করা উচিত। তান 

জানে না যে, উত্তর অভিযানের অভিজ্ঞাতকে শিক্ষা কর! আমাদের উচিত 

হলেও যান্ত্রিকভাবে তাকে নকল করে প্রয়োগ কর] উচিত নয়, কারণ আমাদের 

বর্তমান যুদ্ধের অবস্থার ইতিমধ্যেই পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান অবস্থায় ঘা 
কাজে লাগে শুধুমান্র সেটাই উত্তর অভিযান থেকে আমাদের নেওয়া উচিত, 
আর বর্তমান অবস্থা অনুসারে আমাদের নিজন্ব কিছু সৃষ্টি করা উচিত। 

কাজেই, বিভিন্ন যুদ্ধের পরিচালনার জন্ত বিভিন্ন নিয়ম ঠিক হয় এসব 
যুদ্ধের অবস্থার বিভিন্নততার বারা তাদের কাল, স্থান ও প্রকাতির পার্থক্যের 

ঘ্ারা। কাল সম্পর্কে বলতে গেলে, বুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরিচালনার্র নিয়ম উভয্বই 
বিকাশলাভ করে, প্রত্যেকটি এ্তিহাসিক পর্যায়েরই আপন আপন বৈশিষ্য 

আছে, আর তাই, প্রত্যেকটি এরতিহামিক পর্যায়ে যুদ্ধের নিয়মগুলোরও নিজ 

নিঞ্জ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেগুলোকে যাম্ত্রিকভাবে অন্ত পর্যায়ে প্রয়োগ করতে 

পার! ষায় না । যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে বল! যায় যে, বিপ্রবী বুদ্ধ ও প্রতিবিপ্লবী 

যুদ্ধ উভয়েরই নিক নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। তাই যুদ্ধের নিয়মগুলোরও নিজ 
নিজ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং একের উপরে ষ। প্রযোজ্য, অপরের উপর ত! 

যাত্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করতে পার যায় না| স্থান সম্পর্কে দেখতে গেলে, 
প্রত্যেকটি দেশ ব! জাতিন্ন, বিশেষ করে, বড দেশ বা জাতির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য 

থাকে, তাই প্রত্যেকটি দেশ বা জাতির বুদ্ধের নিয়মগ্ডলোর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য 
থাকে এবং এখানেও একের উপরে যা! প্রযোজ্য, তা অপরের উপরে যান্ত্রিক ভাবে 

প্রয়োগ করা যায় না ॥ বিভিন্ন প্রতিহাসিক পর্যায়ের, বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন 

শ্বান্র ও বিভিন্ন জাতির যুদ্ধ-পরিচালনায় নিযরমগ্ডলোকে পর্যালোচনা করতে 
গিয়ে তাদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও বিফাশের দিকে অবশ্তই আমাদের 
দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হুবে, এবং যুদ্ধ-সমস্তার প্রতি যাঙ্জিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা 
করতে হবে। 

এটাই সব নয়। গরুতে ছোট একটা সৈল্তবাহিনীর পরিচালনায় সমর্থ 
কোন কম্যাগার বদি পরে বড় সৈচ্ভবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়ে ওঠেন, 
তাহলে এট! তার অগ্রগতি ও উদ্নদ্তি। একটিমাত্র স্থানে লড়াই চালানো ও 
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বছু স্থানে লড়াই চালানোর মধ্যেও পার্থক্য আছে। একজন কম্যাণ্ডার প্রথমে 
কোন একটি পরিচিত স্থানে লড়াই চালনা করতে সক্ষম, পরে অনেকগুলো! 
স্থানে লড়াই চালন! করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন, এটাও তার অগ্রঙ্গতি ও উন্নতি 1 
শক্রদের ও আমাদের উভয় পক্ষের টেকনিক, রণকৌশল ও রণনীতির উন্নতির 
কারণে একই যুদ্ধের মধ্যেও প্রত্যেক পর্যায়ের অবস্থা ভিন্নতর হয়। যুদ্ধের 
নিষ্নপর্যায়ে পরিচালনা! করতে সক্ষম কম্যাগ্ডার যদ্দি যুদ্ধের উচ্চপর্যায়ে পরিচালনা 

করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন, তাহলে এটা তার পক্ষে আরও অগ্রগতি ও উন্নতির 

নিদর্শন । শুধুমাত্র নিপিষ্ট বাহিনীতে, নিদিষ্ট স্থানে ও যুদ্ধ-বিকাশের 
নির্দিষ্ট পর্যায়ে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়ে থেকে যাওয়া মানে তার অগ্রগতি 
ও উন্নতি হয়নি। এমন কিছু লোক আছে, যার! শুধুমাত্র একটি দক্ষতা ব! 

সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়েই তুষ্ট থাকে । তারা আর অগ্রসর হয় না । কোন একটা 
নিদিষ্ট স্থানে ও কালে তার! যদিও বিপ্রবে কোন একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে 

পারে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না । আমাদের এমন যুদ্ধ- 
পরিচালকের দরকার যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে । ইতিহাসের 
এবং যুদ্ধের বিকাশ অন্গধায়ী যৃদ্ধ-পরিচালনার সমস্ত নিয়মও বিকাশলাভ করে । 

কিছুই পরিবর্তনহীন নয়। 

২। যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধের বিলোশসাধন 

মীনবজাতির মধ্যে পারস্পরিক হত্যান্র এই দানব যুদ্ধকে যানবসমাজের 
অগ্রগতি শেষ পর্যস্ত ধ্বংস করবে এবং অদূর ভবিস্যতেই তা করবে। 
কিন্ত তাকে ধ্বংস করার কেবল একটিমাত্র পদ্ধতি আছে এবং ত1 হচ্ছে 

যুদ্ধের দ্বার! যুদ্ধের বিরোধিতা! করা, বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বার] প্রতিবিপ্রবী যুদ্ধের 
বিরোধিতা কর1, জাতীয় বিপ্রবী যুদ্ধের দ্বার! জ্গাতীয় প্রতিবিপ্রবী যুদ্ধের 
বিরোধিতা করা এবং শ্রেণীর বিপ্লবী যুদ্ধের ছার! শ্রেণীর গ্রতিবিপ্রবী যুদ্ধের 
বিরোধিত! কর। । ইতিহাসে শুধুমাত্র হ'ধরনের যুদ্ধ রয়েছে__ন্যায় যুদ্ধ আব 

অন্তায় বুদ্ধ। আমরা স্তায় যুদ্ধের সমর্থন করি আর অন্কায় যুদ্ধের বিরোধিতা 

কর্ি। সমস্ত প্রতিবিপ্রবী যুদ্ধ হচ্ছে অন্তায় যুদ্ধ, আর সমস্ত বিপ্লবী যুদ্ধ ভচ্ছে 
ক্ায়যুদ্ধ। আমাদের হাতেই মানবজাতির বুদ্ধ-যুগের অবস!ন ঘটবে, এবং 
আমর! যে যুদ্ধ করি সেটা নিঃসন্দেহে সর্বশেষ বুদ্ধেরই অংশ। কিন্তু আমর 

* সে যুদ্ধের সম্মুখীন হই, নি:সন্দেহে সেটা বৃহত্তম ও নির্মমতম যুদ্ধের অংশও বটে ॥ 
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বৃহত্তম ও নির্মমতম অন্তায় প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ এখন আমাদের মাথার উপরে 
ঝুলছে । আমর! যদ্দি ম্যায় যুদ্ধের পতাঁকাটি উধ্বে” তৃলে না ধরি, তাহলে 

মানবজাতির অধিকাংশই গুকুতরভাবে বিপদগ্রস্ত হবে। মানবজাতির স্যার 
যুদ্ধের পতাকা হচ্ছে তার মুক্তির পতাক1। চীনের ন্যায় যুদ্ধের পতাকা হচ্ছে 
চীনের মুক্তির পতাকা । মানবজাতির ও চীনা জনগণের অধিকাংশের চালিত 

যুদ্ধ নি:সন্দেহে হায় বুদ্ধ-_মানবজাতির ও চীনের মুক্তির এক অতান্ত 
মহিমাঘ্িত ও গৌরবোজ্জল কাজ এবং সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের নব যুগে 
পৌছানোর এক স'যোগ-সেতু । মানবসমাজজ যখন এমন একট। স্তরে এগিয়ে 
যাবে যেখানে শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের লোপ পাবে, তখন আর কোন যুদ্ধ থাকবে না, 

প্রতিবিপ্রবী ব। বিপ্রবী, অন্ঠায় ব' স্তায়,। কোন যুদ্ধেই থাকবে ন1। মানবজাতির 

পক্ষে সেট! হবে চিরস্থায়ী শাস্তির যুগ । বিপ্রবী যুদ্ধর নিয়ম সম্পর্কে আমাদের 
গবেষণার প্রেরণা এসেছে নমন্ত যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ইচ্ছ। থেকে । 
এখানেই আমাদের কমিউনিন্টদের সঙ্গে সমন্ত শোষক শ্রেণীর পার্থক্য । 

৩। রণনীতি হচ্ছে যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির 

নিয়মের পরধালোচন। 

যুদ্ধ থাকলেই তার সামগ্রিক পরিস্থিতি থাকবে । সার ছুনিয়াটাই যুদ্ধের 

একটি সামগ্রিক পরিস্থিতি হতে পারে, একট! দেশ বুদ্ধের একটি সামগ্রিক 
পরিস্থিতি হতে পারে, একটা শ্বতন্ত্র গেরিলা অঞ্চল বা একটা বৃহৎ ত্বত্ত যুদ্ধরত 
এলাকাওযুদ্ধের একটি সামগ্রিক পরিস্থিতি হতে পারে । যে-কোন যুদ্ধ- 

পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক ও পর্যায়ের ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হলে সেটাই হয়ে 
পাড়ায় যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি । 

বণনীতি-বিজ্ঞানের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধব-পরিচালনার সেইসব নিয়মগুলো 
পর্যালোচনা কর, যেগুলি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যুদ্ধাভিযান 
বিজ্ঞানের ও রণকৌশল বিজ্ঞানের২ কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ-পরিচালনার সেইসব 
নিয়মগ্ডলোকে পর্যালোচন। কর! যেগুলি আংশিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

কেন যুদ্ধাভিযানের এবং রণকেশলের কম্যাপ্ডার্রের পক্ষে নিদি্ই পরিমাণে 
ব্রণনীতিগন নিয়মগুলোকে জানা দরকার? কারণ সমগ্রের উপলব্ধিই অংশের 
পরিচালনাকে সহজতর করে, কারণ অংশটা সমগ্রের অধীন। শুধুমাত্র 
রণকৌশলগত বিজয়ের দ্বারাই রণনীতিগত বিজয় নির্ধারিত হয়_-এ ধরনের 
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যত ভূল, কারণ যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন যে সাকগ্রিক পরি- 
স্থিতির এবং প্রত্যেক পর্যায়ের ভালভাবে বিচার-বিবেচনা, এধরনের অভিমত 
তা বুষধতে পারে ন1!। সামগ্রিক পরিস্থিতি ও প্রত্যেক পর্যায়ের বিচার- 
বিবেচনায় গুরুতর ত্রুটি বা স্থল থাকলে সেই যুদ্ধে নিশ্চয়ই হার হবে। 'একটা 
অসতর্ক চালে গোটা খেপাটাই নষ্ট ভয়ে যায়। এথানে যে চাল সামগ্রিক 
প্রকৃতি-সম্পন্ন অর্থাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতির পক্ষে প্রভাবশালী, তারই কথ! বগ। 
হয়েছে, কিন্তু ষে চাল আংশিক প্ররুতি-সম্পর অর্থাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতির 
পক্ষে প্রভাবশালী নয় তার কথ! বল! হয়নি। দাবা! খেলায় যেমনি, যুদ্ধেও 
€তমনি। " 

কিন্ত অংশ থেকে সমগ্র বিচ্ছিন্ন বা শ্বাধীন নয়, কারণ সমগ্র তার সমস্ত 
অংশের দ্বারাই গঠিত হয়। কোন কোন সময়ে কোন কোন আংশিক 
পরিস্থিতি নষ্ট ব্যর্থ হণেও সামগ্রিক পরিষ্থিতি গুরুতরভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হয় 

ন।» কারণ এই আংশিক পরিস্থিতিগুলো! সামগ্রিক পরিস্থিতির নয় । যুদ্ধের 
মধ্যে রণকৌশলগত কার্ধকলাপে বা যুদ্ধভিষারে কিছু ব্যর্থতা বা! বিফঙ্গতা 
প্রায়শ:ই যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কোন অবনতি ঘটায় না, কারণ সেইসব 
ব্যর্থতা নির্ধারক নয়। কিন্তু যেসব যুদ্ধাভিষানের দ্বারা যুন্ধের সামগ্রিক 
পরিস্থিতি গঠিত হয়, সেসব যুদ্ধাভিয়ানের অধিকাংশ যদি ব্যর্থ হয় অথবা 
নির্ধারক ছু-একটি বুদ্ধতিযান যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তক্ষুণি যুদ্ধের সামগ্রিক 
পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে । এখানে “সেসব বুদ্ধাভিযানের অধিকাংশ ও 
“ছ-একটি যুদ্ধাভিযান” হচ্ছে নির্ধারক । যুদ্ধের ইতিহাসে এমন উদাহরণ 
রয়েছে, যেখানে একটানা বহু বিজয় অর্জনের পরে একটিমাত্র লড়াইয়ের 
পরাজয়ই পুর্ববর্তী সেই সমস্ত জয়লাভকে ব্যর্থ করে দ্রিয়েছে। আবার এমন 
নজিরও রয়েছে যেখানে বহু পরাজয়ের পরে একটিমাত্র লড়াইয়ে বিজয়ের 
ফলেই নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । এখানে 'একটাঁনা বহু বিজন্প* এবং 
“বহু পরাজয়' সবই ছিল আংশিক প্ররুতির, সামশ্রিক পরিস্থিতির পক্ষে 
নির্ধারক ছিল না । পক্ষাস্তরে, «একটিমাত্র লড়াইয়ের পরাজয়” ও 'একটি- 
মাত্র" লাড়াইয়ের বিজয়' সবই হচ্ছে নির্ধারক । এই সবগুলোই সামগ্রিক 
পরিস্থিতিকে বিচার-ঘিবেচনা করার গুরুত্ব প্রমাণ করে। যিনি ষামগ্রিক 
পরিস্থিতিকে পরিচালনা! করেন তাঁর পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যুদ্ধের 
সামগ্রিক পরিস্থিতিক বিচার-বিষেচনার উপরে নিজের দৃষ্টি রাখা । শ্রধানতঃ, 
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অবস্থা অন্যায়ী সৈন্ভবাহিনীর ইউনিটগুলে! ও সৈন্তসংস্থানগুলোর গঠনের প্রশ্ন, 

ছুটি যুন্ধাভিযানের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন, যুদ্ধ চালনার বিভিন্ন পর্যায়ের 
মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নঃ আমাদের সমস্ত কার্ষকলাপের ও শক্রদের সমজ্ত 

কার্কলাপের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন বিচাব্-বিবেচনা! করা-_-এই প্রশ্নগুলো 
সবচেয়ে কঠিন । এগুলোর দিকে নজর না দিয়ে অগ্রধান সমস্া নিয়ে মেতে 
উঠলে বিপর্যয় এড়ানে। কঠিন । 

সামগ্রিক পরিস্থিতি ও আংশিক পরিস্থিতির মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলতে 

গেলে, তা শুধু বণনীতি ও যুন্ধাভিষানের সম্পর্ক সন্বদ্ধেই নয়, পরস্ত যুদ্ধাভিষান ও 
বণকৌশলের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়েও প্রযোজ্য । একট! ভিভিশনের দামরিক 
কার্ধকলাপাদি এবং তার রেজিমেন্ট ও ব্যাটেলিয়নের সামরিক কার্ধকলাপাদির 

মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে, একটা কোম্পানীত্র কার্ধকলাপ এবং তার প্র্যাটুন ও 

সেকশনের কার্ধকলাপের মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে এর উদ্দাহরণ দেখা যায়। 

যে-কোন স্তরের পরিচালককে তার দ্বারা পরিচালিত গোটা পরিস্থিতির 
পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে নির্ধারক সমস্যার বা কার্যকলাপের 
উপরে তার নিজের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে হবে, অন্ত কোন সমস্যা বা 
কার্ধকলাপের উপর নয়। 

কোন্টা গুরুত্বপূর্ণ বা নিধারক, তার নিধারণ সাধারণ বা বিমূর্ত 
'অবস্থাচসারে কর! চলবে না, বাস্তব অবস্থাম্থদারে তার নিধারণ করতে হবে। 

যুদ্ধ করার সময়ে সেই মুহুর্তে শত্রুর প্রকৃত অবস্থা, ভোগেৌলিক পরিবেশ এবং 
নিজেদের সৈম্তবাহিনীর শক্তির অবস্থাছসারে আক্রমণের গতিমুখ ও লক্ষ্যবিন্দু 

বাছাই করতে হবে। যেখানে প্রচুর খাছ্ছাদ্রব্যের সরবরাহ আছে, সেখানে 
নজর দিতে হবে, যাতে সেন্তরা যেন অতিভোজন না করে। যেখানে খাস্যদ্রব্যের 

দরবরাহ অল্প, সেখানে নজর দিতে হবে, যাতে সৈশ্ঠদের ক্ষুধার্ত হয়ে দিন 
কাটাতে না হয়। শ্বেত এলাঁকায় একটিমাত্র খবর ফস হবার কারণে পরবর্তী 
লড়াইয়ে পরাজয় ঘটতে পারে। কিন্ত লাল এলাকায় খবর ফাস হওয়। 

প্রায়শ:ই সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার নয় । উচ্চত্তরের কম্যাগারের পক্ষে কোন 
ফোন যুদ্ধাভিষানে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন, কিন্তু অন্গুলিতে 
তার দরকার নেই। একটা সামরিক স্কুলের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা 
হচ্ছে স্কুলের পরিচালক ও শিক্ষক বাছাই কর! এবং একটা শিক্ষা নীতি 

নির্থারণ করা । একটি জনসভার আয়োজন করতে হলে প্রধানত: নজর দিতে 
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বে জনসভার ধোগ দেবার জন্ত জনসাধারণকে উদ্বন্ধ করা এবং যথাযোগ্য 
প্পোগান তোলার দিকে । এমনি ইত্যাদি ইত্যাদ্ি। এক কথায়, মূলনীতি 

হুচ্ছে সামগ্রিক পরিস্থিত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগহুত্রগুলোর প্রতি আমাদের 
মনোযোগ কেন্দ্রীভূত কর! । 

শুধুমাত্র গভীরভাবে চিন্তা করেই যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিচালনান্থ 
নিয়মগ্ডলে। অধ্যয়ন করা যায়। কারণ এরই ধরনের জিনিস যা সামগ্রিক 

পরিস্থিতির চরিব্রবিশিষ্টগ তা৷ চোখে পড়ে না, শুধুমাত্র গভীরভাবে চিন্তা করার 

ভেতর দিয়েই ত1 আমর! বুঝতে পারি, গভীরভাবে চিন্তা না করলে ত1 বুঝতে 

পারি না। কিন্ত সামগ্রিক পরিস্থিতি অংশের দ্বার! গঠিত হয় বলে অংশের 
অভিজ্ঞতা, যুদ্ধাভিযাঁন ও রণকৌশলের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তেমন ব্যক্তির! 
যদি গভীরভাবে চিক1 করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে তার! আরও উচ্চ পর্যাক্ের 
জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন। রণনীতির সমশ্যায় নিয়লিখিত সমস্যাগুলো 
অত্ততূক্তি £ | 

শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া । 
বিভিক্ত যুদ্ধাভিযানের মধ্যেকার বা যুদ্ধ করার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যেকার 

সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়|। | 
সামগ্রিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত (নিরধারক ) কোন কোন অংশের প্রতি 

যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া । ্ 

গোট। পরিস্থিতিতে যেসব বৈশিষ্ট্য খাকে সেগুলির প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি 

দেওয়া । 
ফ্রষট ও পশ্চান্তাগের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া । 
ক্ষয়ক্ষতি ও পুরণের মধ্যেকার, লড়াই কর! ও বিশ্রাম করার মধ্যে- 

কার, কেন্দ্রীভূত কর ও ছড়িয়ে দেরার মধ্যেকার, আক্রমণ-ও প্রতিরক্ষা 
মধ্যেকার্, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের মধ্যেকার, আড়ালে থাকা ও উন্মুক্ত 

ঘ্ব্ন্ধায় থাকার মধ্যেকার, মুখ্য আক্রমণ ও সহাম্নক আক্রমণের মধ্যেকার, 

হাঁনা দেওয়া ও আটকে রাখার লধ্যেকার, কেন্দ্রীভূত পরিচালন! ও বি।ক্প্ধ 

পরিচালনার মধ্যেকার, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও ভ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধের মধ্যেকার, 

'অবস্থানগত যুদ্ধ ও চলমান যুদ্ধের মধ্যেকার, আমাদের নিজেদের বাহিনী 
ও মিভ্রবাহিনীর মধোকার, সৈম্তবাহিনীর ভেতরে এক বাহিনী ও অন্ত 

বাহিনীর মধ্যেকার, উচ্চন্তর ও. নিন্বন্তরের মধ্যেকার, কর্মী ও সৈনিকের 
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মধোকার, প্রবীণ সৈম্ত ও নবীন লৈচ্চের মধ্যেকার, উচ্চতর ও নিন্তর 
কর্মীর মধ্যেকার, প্রবীণ কর্মী ও নবীন কর্মীর যধ্যেকার, লাল এলাকা! 
ও শ্বেত এলাকার মধ্যেকার, পুরাঁনে! লাল এলাকা ও নতুন লাল এলাকার 

মধ্যেক্তার, কেন্্র-অঞ্চল ও সীমাস্ত অঞ্চলের মধ্যেকার, গরম দিন ও ঠাণ্ড 
দিনের মধ্যেকার, কয় ও পরাক্তয়ের মধ্যেকার, বৃহদ্দাকার বাহিনী ও 
ক্ষুদ্রীকার বাহিনীর মধ্যেকার, নিয়মিত সৈন্য ণাহিনী ও গেরিল। বাহিনীর 

মধ্যেকার শক্রকে ধ্বংস করা ও জনসাধারণকে ম্বপক্ষে টেনে আনান্বম 

মধ্যেকার, লালফৌজকে সম্প্রসারিত কর! ও লালফৌজকে সুসংবদ্ধ করার 

. মধ্যেকার, সামরিক কাজ ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যেকার, অতীত কর্তব্য 
«৪ বর্তমান কর্তব্যের মধ্যেকার, বর্তমান কর্তব্য ও ভবিস্তৎ কর্তব্যের 

মধ্যেকার, এক রকমের অবস্থা! থেকে উদ্ভূত কর্তব্য ও অন্ত রকমের অবস্থা! 
থেকে উদ্ভুত কর্তব্যের মধ্যেকার স্থায়ী যুদ্ফ্রণ্ট ও অস্থায়ী ঘুদ্ধফ্রণ্টের 
মধ্যেকার, গৃহযুদ্ধ ও জাতীয় বুদ্ধের মধ্যেকার, একটি এঁতিহাসিক পর্যায় ও 
অন্য একটি প্রতিহাসিক পর্যায়ের মধ্যেকার, প্রভৃতি পার্থক্য ও যোগহ্ত্রের 

প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া! । 
বণনীতির এইসব সমস্যার কোনটাকেই চোঁথে দেখা বায় না তবু আমরা 

ঘদ্দি গভীরভাবে চিস্তা করি, তাহলে এ মবকিছুকেই আমব| উপলব্ধি করতে 

পারি, ধরতে পারি, নিপুণভাবে আয়ত্ত করতে পারি । অর্থাৎ যুদ্ধ বা অভিযান 
চালাবার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে নীতির উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে সেগুলির 
সমাধান করতে পারি । ব্রণনীতির সমস্যাগুলোর পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের 

কর্তব্য হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জন করা । 

৪। গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ 

আমাদের লালফৌজ গঠনের উদ্দেন্ট কি? তার. দ্বার! শক্রকে পরান্ধিত কর! । 
যুদ্ধের নিয়মগুলো আমর! শিখি কেন? যুদ্ধে সেগুলোকে প্রয়োগ করাব উদ্ছেষ্টে 

শেখাট। সহজ ব্যাপার নয়, শিক্ষাকে প্রয়োগ .করাটা আরও কঠিন। 
ক্লাসরুমে ব। পুস্তকে রণ-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচন! করার সবয়ে অনেক লোককেই 

বেশ সমঝদ।র বলে ষনে হয়, কিন্ত প্রকৃত লড়াইয়ে নেষে কেউ জেতে, কেউ-ব! 

হেরে যায়। যুদ্ধের ইতিহাস এবং বুদ্ধে ক্বামাদের নিজেদের আভিজততা 
উভয়ই এই বিষয়টাকে প্রধাখ করেছে। 
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তাহলে সমস্যার মূলটি কোথায়? 

বাস্তব জীবনে আমর! “সদাবিজয়ী সেনাপতি* দাবি করতে পারি না» 

ইতিহাসে এমন সেনাপতি খুব কম দেখা! ঘায়। আমরা এমন সেনাপতি চাই, 
ধার! সাহসী ও বিচক্ষণ, যুদ্ধে সাধারণতঃ যার! জয়লাভ করে--ধাদের বিচক্ষণতা 

ও সাহস ছুইই আছে। সাহসী ও বিচক্ষণ হতে গেলে অবশ্ঠই একটি পদ্ধতি 
আয়ত্ত করতে হবে। শেখার সময়ে এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে হবে এবং 
প্রয়োগের সময়েও তা করতে হবে। 

পদ্ধতিটা কি? সেট। হচ্ছে শত্র ও আমাদের উভয় পক্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রের 

অবস্থার সঙ্গে নিজেদেরকে সুপরিচিত করা, উভয় পক্ষের কার্যকলাপের নিয়ম- 

গুলো খুঁজে বের কর! এবং আমাদের নিজেদের কার্যকলাপে সেই নিয়ম- 
গুলোকে ব্যবহার করা। 

বু দেশের প্রকাশিত বিভিন্ন সামরিক গ্রন্থাদি “অবস্থাছসারে নীতির 

নমনীয় প্রয়োগের” প্রয়োজনীয়তা এবং পরাজয় ঘটলে কি উপাঁয় অবলম্বন 

কর] হযে--এ উভয় দিক নির্দেশ করে। প্রথমটির উল্লেখ তার! করে 
কম্যাগডারদেরকে সতর্ক করার জন্য যাতে কম্যাগারর1! নীতির যান্ত্রিক 

প্রয়োগের কারণে বিষয়ীগত ভূল না করে বসে, এবং দ্বিতীয়টিতে বিষয়ীগত তুল 

করার পরে, অথবা বিষয়গত অবস্থায় অপ্রত্যাশিত ও ছনিবার পরিবর্তন ঘটার 

পরে কম্যাগডারদের কি ব্যবস্থী গ্রহণ করা উচিত, তা নির্দেশ করে । 

বিষয়ীগত ভুল কেন ঘটে? কারণ, কোন যুদ্ধ ব। লড়াইয়ে সৈচ্ভবাহিনীকে 
যেভাবে বিন্তত্ত ও পরিচালিত কর! হয়, সেট] নিদিষ্ট স্থান ও কালের অবস্থার 

সঙ্গে খাপ খায় না, কারণ বিষয়ীগত নির্দেশ প্রকৃত বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে খাপ 

খায় না ব! ভিন্ন ভিন্ন হয়, অথবা! বলা বায়, বিষয়ীগত ও বিষয়গত অবস্থার মধ্যে- 

কার ঘন্দ্বের সমাধান করা হয়নি । মানুষ যাই করুক না কেন, এ ধরনের অবস্থ 

এড়িয়ে চলা কঠিন। কেউ কেউ অন্ঠের চেয়ে অধিক সক্ষন বলে প্রমাণ করতে 

পারেন। কাজকর্মে আমরা যেমন অপেক্ষাকৃত সক্ষমত।র দাবি করি, তেমনি 

সামরিক ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত অধিক জয় দাবি করি, অথবা! অন্ত কথায়, যাতে 

পরাজয় অপেক্ষাকৃত কম হয় তার দাবি করি। এব্যাপারের মূল বিষয় হচ্ছে 
বিষরীগত ও বিধন়গতের মধ্যে যথাযথ সংগতি সাধন । 

রণকৌশলগত একট! দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। শক্রবাহিনীর একটি পাশ্ব ভাগ 
যদি আক্রমণের লক্ষ্য হিলেবে বেছে নেওয়া হয়, আর সে স্থানটি যদি শত্রুর 
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ঠিক হুর্বল অংশ হয় এবং সে কারণে আক্রমণ সফল হয়, তাহলে বল! ধায় যে, 

বিষয়ীগত ও বিষয়গতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, অর্থাৎ কম্যাগ্ডারের পর্যবেক্ষণ, বিচার 
ও সংকল্প শক্রর বাস্তব অবস্থ৷ ও তার বাস্তব বিন্তাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। 

যদি শক্রবাহিনীর অন্য একটি পাঁ্খভাগ বা কেন্দ্রভাগ আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে 
বেছে নেওয়া হয় এবং ফলে অপ্রত্যাশিত বাধার মুখে পড়ে আক্রমণ বিফল হয়» 

তাহলে বলতে হবে, এট। সংগতিপূর্ণ ছিল না। আক্রমণ যদি যথাযথ সমস্গে 

হয়, সংরক্ষিত বাহিনীকে বেশি দেরীতে কিংবা বেশি আগে ব্যবহার না কর! 

হয় এবং লড়াইয়ে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থ। ও সামরিক কার্ধকলাপ ঘদ্দি আমাদের 

অন্কুল হয় ও শক্রর বিপক্ষে যায়, তাহলে এব অর্থ দাড়ায় আগাগোড়। লড়াইয়ে 
বিষক্সীগত পরিচালনা বিবয়গত অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংগতিপূরণ। যুদ্ধে 
ৰা লড়াইয়ে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ ব্যাপার অত্যন্ত বিরল, কারণ যুদ্ধে বা লড়াইসে 
উভয়পক্ষের যুদ্ধরতরা হচ্ছে সশস্ত্র জীবন্ত মানুষের দল এবং পরস্পরে আবার 
নিজের গোপনীয়ত! বজায় রাখছে । এটা নিশ্রাণ বন্ত অথবা গতান্থগতিক 

কাজকর্ম থেকে অনেক ভিন্ন। ধর্দি কম্যাগডারের পরিচালনা মোটামুটি 
অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়, অথাৎ পরিচালনার নিধারক উপাদানগুলি যদ্দি 
'অবন্থার সঙ্গে 'দংগতিপুর্ণ হয়, তাহলে জয়ের একট] ভিত্তি গড়ে ওঠে । 

কম্যাগ্ডারের নিভূল বিন্যাস ব্যবস্থা আসে তার নিভূল সংকল্প থেকে, 
তার নিভূল সংকল্প আসে তার নিভূুল বিচার থেকে, তার নিভু বিচার 
আসে পুংখানপুখ ও প্রয়োজনীয় প্বেক্ষণ থেকে এবং বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে 

সংগৃহীত তথ্যগুলোকে একজে গেঁথে চিস্ত1- করা থেকে । কম্যাগডার সমস্ত 

সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় পর্ধবেক্ষণের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, পর্ষবেক্ষণে অজিত 

শত্রুর অবস্থা সম্পকিত বিভিন্ন তথ্যগুলোর উপর চিন্তা করেন-_বাজে জিনিস 
ছেড়ে সার জিনিস বেছে, মিথ্যাঁকে বাদ দিয়ে সত্যকে রেখে, এক বিষয় থেকে 

অন্য বিষিয়ে গিয়ে, বাইরে থেকে ভেতনে গিয়ে, তারপর তিশি কার নিজের 

পক্ষের অবস্থাকে বিবেচনা করেন এবং উভয়পক্ষের তুলনা ও পারস্পরিক 

সম্পর্কের পর্যালোচনা করেন। এমনি করেই তিনি বিচার-বিবেচনা গড়ে 
তোলেন, নিজের মনস্থির করেন এবং পরিকল্পনা রচনা করেন। এই হচ্ছে 

বণনীতিগত পরিকল্পনা, যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা বা লড়াইয়ের পরিকল্পন। 

রচনা করার পূর্বে রণবিশারদ্ধের পক্ষে অবস্থাকে জানার সামগ্রিক প্রক্রিয়া 

কিন্ত এমন না করে অসতর্ক রণবিশারদ্দ নিজের মনগড়া ভিত্তির সামরিক 
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পরিকল্পনা রচনা করে, তাই এ ধরনের পরিকল্পনাগুলো হচ্ছে কায্সনিক এবং 

বাস্তবের সঙ্গে অসামঞ্জস্তপূর্ণ। নিছক উৎসাহের উপর নির্ভরশীল বেপরোয়া 

রণবিশারদ শত্রুর দ্বারা প্রতারিত হতে বাধ্য, শত্রুর বাহ আকৃতি বা শত্রুর 
অবস্থ।র একতরফা উপলব্ধির দ্বার! প্রলুক হতে বাধ্য, অধীনস্থ কর্মচারীর দায়ি ত্ব- 

জ্ঞানহান পরামর্শ, ঘা বাস্তব জ্ঞান ও গভীর অন্তদূ্টির ভপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন 

পরামর্শের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। আর তাই তার মাথা দেওয়ালে ন। 

ঠেকে পাবে মা। কারণ, দে জানে না অথবা জানতেও চায় না যে, যে-কোন 

সামরিক পরিকল্পনকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ, শক্র নিজের অবস্থার 

এবং তাদের পারম্পরিক সম্পর্কের বিস্তারিত বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিচিত 

হতে হুয়। 

অবস্থাকে জানার প্রক্রিয়া শুধুযাত্র ঘে সামরিক পরিকল্পনা রচিত হবার 

আগেই চলে তা নয়, উপরন্ত তার পরেও চলে। কোন একটি পরিকল্পনাকে 

কার্ধকরী করতে শুরু করার মৃহ্ত থেকে লড়াইয়ের সমাপ্তি পধস্ত চলতে থাকে 

অবস্থাকে জানার আরও একটি প্রক্রিয়া, অর্থাৎ প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া! । এই 

সময়ে, প্রথম প্রক্রিয়ায় রচিত পরিকল্পনাটি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি 

না, তা নতুন করে পরীক্ষা করা দরকার । যদি সে পগিকল্পন। অবস্থার সঙ্গে 

সংগতিপূর্ণ না হয়, অথবা পুরেপুরি সংগতিপূর্ণ না হয়ঃ তাহলে আমার্দের 

অবশ্তই নতুন জ্ঞান অনুসারে নতুন বিচার গড়ে তোলা, নতুন সংকল্প স্থির করা! 

এবং পূর্বে নির্ধারিত পরিকল্পনার পরিবতন করা উচিত, যাতে তা নতুন 

অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠে । আংশিক পরিবর্তন প্রায় প্রতিটি লড়াইয়েই 

করা হয়, এবং কখনে! কখনো! তাকে সম্পূর্ণভাবেও বদলাতে হয়। বেপরোয়া 

ব্যক্তি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে বোঝে না অথবা পরিবততন সাধনে 
অনিচ্ছ,ক, শুধু অন্ধভাবেই সে কাঙ্গ করে থাকে, তাই অনিবার্ধভাবেই তার 

মাথ। দেওয়ালে £ুকবে। 
উপরের কথাটি রশনীতিগত কার্যকলাপ, অথবা একটি যুদ্ধাভিযান বা লড়াই 

সম্পর্কে বলা হয়েছে । অভিজ্ঞ সামরিক ব্যক্তি যদি শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হন, 
নিজের বাহিনীর ( কমাগ্ডারের, যোদ্ধার, অন্ত্রশস্ত্রে, রসদার্দি-সরবরাহ, 

ইত্যাদির এবং তাদের মোট সমষ্টি) প্রকৃতির অঙ্গে স্থপরিচিত হয় থাকেন, 

শক্রবাহিনীব ( অনুরূপভাবে, কম্যাগ্ডারের, ঘোদ্ধার, অন্ত্রশস্ত্রের, বসদাদি-লর- 

বরাহ, ইত্যার্দির এবং তাদের সবকিছুর ) প্রকৃতির এবং যুদ্ধের সঙ্গে সম্পফিত 
চু 
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"ন্যান্ত সমস্ত অবচ্থার_-যেমন বাজ্জনীতি, অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থা ও 

' অবহাওয়ার প্রকৃতি ইত্যাদির সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে থাকেন, তাহলে এই 
ধরনের সামরিক ব্যক্তির যুদ্ধ বা লড়াই পরিচালনার সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত বেশি 
থাকবে এবং তাঁর বিজয় অর্জন করার সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি 

থাকবে । এট] হচ্ছে দীর্ঘকালের মধো শক্রপক্ষের ও নিজেদের পক্ষের অবস্থ 

জেনে নেবার, কাধকলাপের নিয়মণ্ডলো খুজে বের করার এবং বিষযনীগত ও 

বিষয়গত্জের মধ্যেকার ছন্দের সমাধান করার পরিণতি । জানার এই প্রক্রিয়াটি 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের দীর্বকালের অভিজ্ঞতা ব্যতীত গোটা যুদ্ধের 
নিয়মগ্তলৌকে বোঝা ও আয়ত্ত করা কঠিনু। সামব্রিক ব্যাপারে যার! নবীব 
তাঁরা, অথবা যাবা শুধু কাগজে-কলমেই লড়াই করে তারা প্রকৃত নিপুণ 

উচ্চস্তরের কম্যাগ্ডার হতে পারে ন।। যুঝধের ভেতর দিয়ে যার! শিক্ষালাভ করে, 

শুধু তারাহ এমন কম্যাণ্ডার হতে পারে । 

নীতিগত প্রকৃতি-সম্পঙ্গ সমস্ত সামরিক নিয়ম বা সামরিক তত্ব হচ্ছে 

আগের দিনের বা আজকের দিনের মানুষের দ্বার অতীত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার 

সার-সংকলণ। রক্তের বানিমস্ে অজিত বিগত যুদ্ধের শিক্ষাকে আমাদের 
অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে শেখা উচিত । এট একট ব্যাপার । কিন্তু আর 

একটা ব্যাপার আছে, অর্থাৎ এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে আমাদের নিজস্ব 
অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করে যা প্রয়েজনীয় তা গ্রহণ করতে হবে, যা অপ্রয়োজনীয় 

তা বর্জন করতে হবে এবং ঘা বিশেষভাবে আমাদের নিজন্ব, তা যোগ করতে 

হবে। পরের ব্যাপারট। অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, তা না করণে আমরা যুদ্ধ পরিচালন 
করতে পারব না। 

বই পড়া অবশ্তাই শিক্ষা, কিন্তু প্রয়োগ করাও শিক্ষা, আর এটাই 

হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষ। ৷ মৃদ্বের মধ্য দিয়ে ধুদ্ধ শেখা--এটাই আমাদের 

প্রধান পদ্ধতি । যার স্কুলে যাবার স্যোগ হয়নি, সেও যুদ্ধ শিখতে পারে, 

এটাই হচ্ছে যুদ্ধের মধ্য দ্বিয়ে শেখা । বিপ্রবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের কাঁজ, 
এট! প্রায়শই প্রথমে শিখে পরে কাজ করা নয়, বরং কাজ করেই শেখা, কাজ 

করার মানেই শেখ । সাধারণ জনগণ ও সৈন্যেক্স মধ্যে একটা ব্যবধান আছে, 
কিন্তু এটা মহাপ্রাচীর নয়, এই ব্যবধানটাকে দ্রুত দূর কর] ঘায়, আর এটা দূর 
করার পদ্ধতি হচ্ছে বিপ্লব কর] ও যুদ্ধ করা। যখন আমরা বলি, শেখা ও 
প্রয়োগ করা সহজ নয়, তখন এর অর্থ হল সম্পূর্ণরূপে শিখে নেওয়া ও দক্ষতার 
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সঙ্গে প্রয়োগ করা কঠিন। যখন আমরা বলি সাধারণ জনগণ' দ্রুত পৈচ্ষে 
পরিবন্তিত হতে পারেন, তখন এর অর্থ হুল প্রবেশত্বার অতিক্রম কর! কঠিন 
নয়। এ ছুটি বিষয়কে একত্রে বলতে গিয়ে আমর! একট পুবরানে! চীন প্রবাদ- 

বাক্যের উল্লেখ করতে পারি-_কার্ধ সাধনে যারা দৃঢ়সংকলল্প, তাদের পক্ষে 

ছুনিয়ায় কঠিন বলে কিছুই নেই।” প্রবেশত্বার অতিক্রম করা কঠিন নয়, 
নৈপুণ্য অর্জনও সম্ভব, কেবলমাত্র দৃঢ়পংকল্পের প্রয়োজন এবং নিপুণভাবে শিক্ষার 
প্রয়োজন। 

অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের নিয়মের মতোই যুদ্ধের নিয়মগুলোও আমাদের মনে, 
বিষ্য়মুখী বাস্তবতার (0016০6 258] ) প্রতিফলন । আমাদের মনের 

বাইরের সমস্ত বিষয়ই হচ্ছে বিষয়মুখী বাস্তবতা । অতএব, আমাদের য৷ 

শিখতে ও জানতে হবে, তার মধ্যে আছে শক্রপক্ষের ও আমাদের নিজেদের 

পক্ষের অবস্থা । এ ছুটৌকেই পর্যালোচনার বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত, 

আর শুধুমাত্র আমাদের মনই ( চিস্তাশক্তি ) হচ্ছে পধালোচনাকে সম্পন্ন করার 

কর্তা। কোন কোন লোক নিজেদের জানতে পটু, কিন্তু শত্রু সম্পর্কে জানার 

ব্যাপারে অপটু । আর এক ধরনের লৌক রয়েছে, যারা শত্রু সম্পর্কে জানার 
ব্যাপারে পটু, কিন্ত নিজেদের জানার ব্যাপারে অপটু। তাদের কেউই যুদ্ধের 
নিয়মগুলে! শিক্ষা করার ও প্রয়োগ করার সমশ্তার সমাধান করতে পারে না। 

প্রাচীন চীনের প্রখ্যাত সমরতত্ববিদ সন উ জু'র৩ রচিত গ্রস্থের একট] বাক্য 

আছে-_“শক্রকে জানুন, নিজেকে জানুন, তাছলে একশবার যুদ্ধ করলেও, 

পরাজিত হবেন না| এতে শিক্ষা! করার ও প্রয়োগ করার-_-এই উভয় পায়ের 

উল্লেখ করে বল হয়েছে, বিষয়মুখী বাস্তবতার বিকাশের নিক্পমগুলোকে 

জানার এবং আমর] যে শক্রুর সন্মুখীন হচ্ছি সেই শক্রুকে পরাভূত করার জন্য 

এইসব নিয়মানুলারে আমাদের নিজেদের কার্যকলাপ নিধারণ করার কথা ৰ্ল। 
হয়েছে। এ প্রবাদবাকতকে আমাদের হাক্কাভাবে দেখা উচিত নয় । 

যুদ্ধ হচ্ছে জাতি» রাষ্ট্র, শ্রেণী বা রাজনৈতিক দলের মধ্যে পারস্পরিক 
গ্রামের উচ্চতম' রূপ । আর নিজেদের বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্তে যুদ্ধরত জাতি, 

রাষ্ট্র, শ্রেণী অথবা! রাজনৈতিক দল যুদ্ধের সমস্ত নিয়মই ব্যবহার করে। মুদ্ধের 

'জয়-পরাজয় 'যে প্রধানত: যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
ও প্রারুতিক অবস্থার দ্বারাই নির্ধারিত হয়, এতে কোন প্রশ্রই উঠতে পারে না। 

কিন্তু, শুধুমাজ এগুলোর দ্বারাই নয়, যুদ্ধরত উভয় পক্ষের বিষদ্ধীগত পরিচালনার 
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সাম্যের দ্বারাও এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে | বস্তগত অবস্থার হবার নির্ধারিত 

মীমা লংঘন করে কোন রণবিশারদ যুদ্ধে বিজয় অর্জনের আশা করতে পারেন 
না। কিন্তু এই সীমার মধ্যেই তিনি ব্জয়লাভের চেষ্টা করতে পারেন এবং 

এটা তার অবশ্তই করা প্রগ্বোজন। ব্রণবিশারর্দের কার্ধমঞ্চ গড়ে ওঠে বিষয়মুখী 
বস্তগত অবস্থার ভিত্তিতে, কিন্তু এই মঞ্চের উপর শব্দ, বর্ণ, শক্তি ও আড় ময় 

অনেক প্রাণবান নাট্যানুষ্টানই তিনি পরিচালন করতে পারেন। তাই নিশ্চিত 
বিষয়মুখী বস্তগত ভিত্তি অর্থাৎ সামরিক* রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক 

অবস্থাতে, আমাদের লালফৌজের পরিচালকদের অবশ্ঠই নিজেদের পরাক্রমকে 

কাজে লাগিয়ে সমগ্র সৈন্যবাহিনকে পরিচালিত করে জাতীয় ও শ্রেণীশক্রকে 

ধ্বংস করে এই খারাপ ছুনিয়াকে ব্বপাস্তরিত করতে হবে । এখানে আমাদের 

বিষয়ীগত পরিচালনার সামর্থকে প্রয়োগ কর। যেতে পারে এবং তা অবশ্যই করা 

উচিত। লালফৌজের কোন কম্যাগ্ডারকেই আমর! গৌঁক্সার-গোবিন্দের মতো 
বেপরোয়া ব্যক্তি হতে দেব না। আমাদের অবশ্তই লালফৌজের প্রত্যেকটি 
কম্যাগ্ডারকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে তীবর' সাহসী ও বিচক্ষণ বীর হয়ে 

ওঠেন । তাদের যে শুধু অসীম সাহসই থাকবে তা নয়, পরস্ধ সমগ্র যুদ্ধের 

পরিবর্তন ও বিকাশকে পরিচালনার সমর্থ্যও তাঁদের থাকতে হবে। যুদ্ধের 

মহাসমুত্রে সাতার কাটতে গিয়ে কম্যাণ্ডারের হাবুডুবু খাওয়া! উচিত নয়, বরং 
দূঢ়চিত্তে পরিমাপ মতো! জল কেটে কেটে ওপরে পৌঁছানো! উচিত। যুদ্ধ 
পরিচালনার নিয়মগুলো হচ্ছে যুদ্ধের সাগরে ক্লীতার কাটার কৌশল । 

এটাই হচ্ছে আমাদের পদ্ধতি । 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও 
চীনের বিষ্লীবী যুহ্ধ 

চীনের বিপ্রবী যুদ্ধ, ঘা ১৯২৪ সালে শুরু হয়েছিল, তা ইতিমধ্যেই ছুটি 

পর্যার অতিক্রম করেছে । প্রথম পর্ধায়টি ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্বস্ত ও 

দ্বিতীয় পর্যায়টি ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্বস্ত । এখন থেকে শক হবে 

জাপানবিরোধী জাতীক্স বিপ্রবী যুদ্ধের পর্ধায়। এই তিনটি পর্যায়ের বিপ্লবী হুদ্ধ 

লবই চীনের সর্বহারাশ্রেণী এবং তার রাজনৈতিক পার্ট চীনের কমিউনিস্ট 

পার্টির নেতৃত্বে পরিচাঁলিত। চীনের বিপ্রবী যুদ্ধের প্রধান শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্য- 
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বাদ ও সামস্ততান্ত্রিক শক্তি। কোন কোন এঁতিহ।পিক মুহুর্তে চীনের খুর্জোয়1-- 

শ্রেণী বিপ্লবী যুদ্ধে যদিও-বা অংশগ্রহণ করতে পারে, তবুও নিজেদের ্বার্থ- 
পরতাঁর কারণে এবং বাঁজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্বাধীনতার অভাবের কারণে, 

তারা চীনের বিপ্রবী যুদ্ধকে পূর্ণ বিজয়ের পথে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যেতে 

অনিচ্ছুক ও অক্ষম। চীনের ব্যাপক কুষকসাধারণ ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়া 
সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী যুদ্ধে যোগদান করতে এবং সে ফুদ্ধকে পূণ বিজয় পর্যন্ত 

চালিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক । তাঁবাই হচ্ছেন বিপ্রবী যুদ্ধের প্রধান শক্তি । কিন্ত 

ক্ষুদে-উৎপাদকে বৈশিষ্টোর কারণে ক্টাদের রাজনৈতিক দৃষ্টি গপ্ডিবন্ধ (আবার 

কিছু সংখ্যক বেকার জনসাধারণের টৈরাজাবাদী ভাবধারা আছে ), তাই তারা 
যুদ্ধের নিতু'ল পরিচালক হতে পারেন ন1। এই কারণে, যে ঘুগে সর্বহারাশ্রেণী 
রাজনৈতিক রজমঞ্চে ইতিমধেছই আত্মপ্রকাশ করেছে, সে যুগে টীনের বিপ্লবী 
যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বটি অনিবার্ধভাবেই এসে পড়ে চীনা কমিউনিস্ট পাটির 

কাধে । এই সময়ে যে-কোন বিপ্রবী যুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পাটির 

নেতৃত্বের অভাব ঘটলে অথবা মেই নেতৃত্বের বিরছে গেলে সে যুদ্ধ অনিবার্ধ- 

রূপেই ব্যর্থ বে । কারণ আধা-গুপনিবেশিক চীন দেশের সমাজের সমস্ত স্তর 

ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুধুমাত্র সবহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিই 
হচ্ছে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, বাজনীতিগতভাবে তারাই 
হচ্ছে সবশেষে বেশি দুরদুষ্টি সম্পন্ন, সবচেয়ে বেশি সংগঠিত আর ছুনিয়ার অগ্রগামী 
সর্বহারাশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টিগুলিব অভিজ্ঞতাকে তার সবচেয়ে বেশি 

খোল মনে গ্রহণ করতে এবং মেই অভিজ্ঞাকে নিজেদের কাজে প্রয়োগ করতে 

পারে। তাই কেবলমাত্র সবহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিই কৃষক, শহুরে 

পেটি-বুর্জোয়া! ও বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্ব নিতে পারে, কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের 

সঙ্কীর্ণতাকে, বেকার সাধারণের ধ্বংসাত্মক মানসিকতাকে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর 
পোটান। মনোভাবকে ও শেষ পর্ণ কাজ চালিয়ে যাবার মনোবলের অতভাবকেও 

কাটিয়ে উঠতে পারে (অবশ্য ঘ্দি কমিউনিস্ট পার্টির নীতিতে ভুল না হয় ), 
এবং বিপ্লব ও যুদ্ধকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিতে পারে । 

মূলতঃ বলতৈ গেলে, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী যুদ্ধ এমন অবস্থার ভেতর 

দিয়ে চালানো হয়েছিল ঘে, আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী এবং চীন! সর্বহারাশ্রেণী 
ও তার রাজনৈতিক পার্টি রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল চীনা জাতীয় 
বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাঁর রাজনৈতিক পার্টির উপরে, এবং তার্দের সঙ্গে রাজনৈতিক: 
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সহযোগিতা করেছিল । কিন্তু বিপ্লব ও যুদ্ধের সঙ্কট মহণ্ডে, প্রথমতঃ, বড় বড় 

বুর্জোয়ার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী বাহিনীর 

ভেতরকার স্থবিধাবাদীরাঁও স্বেচ্ছায় বিপ্লবের নেতৃত্ব তাগ করেছিল এবং তার 

ফলে এই বিপ্লবী যুদ্ধটি ব্যর্থ হয়েছিল । 

১৯২৭ সাল থেকে এখন পধন্ত কৃষি-বিপ্রবের যুদ্ধ চলেছে নতন অবস্থায় । 

এ যুদ্ধের শক্র শুধু সাআাজ্যবাদই নয়, পরস্ত বৃহৎ বুর্জোয়া! ও বুহৎ জমিদারদের 

মৈত্রী । আর জাতীয় বুর্জোয়াবাও বৃহৎ বুর্জোয়াদের লেজুড় হয়ে পড়েছে। 

এই বিপ্লবী যুদ্ধের নেতৃত্ব করছে । কমিউনিস্ট পার্টি এক] এবং বিপ্লবী যুদ্ধে 

নিরঙ্কুশ নেতৃত্বও সে প্রন্ষ্ঠ করেছে।. কমিউনিস্ট পার্টির এই নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব 

হচ্ছে বিপ্লবী মদ্ধকে দটঢভাবে শেষ পাস্ত চাপিয়ে যাবার সবচেয়ে প্রধান শর্ত । 

কমিউনিস্ট পার্টিব এই ধরনের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব ছাড়া, এ কথা কল্পনাও করা 
যায় ন! যে, বিপ্রবী যুদ্ধ এখন অধানসায়ের সঙ্গে চালানো যায় । 

চীনা কমিউনিস্ট পি বীরত্বপূর্ণভাবে ও দুভাবে চীনের বিপ্রবী যুদ্ধের 
নেতৃত্ব করেছে এবং দীর্ঘ পনের বছর ধরে৪ সাবা দেশের জনগণের কাছে প্রমাণ 

করেছে যে, সে হচ্ছে জনগণের বন্ধু, জনগণের ন্বার্থ রক্ষায় জন্য, তাদের 

স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্ত সে সব সময়েই বিপ্রবী যুদ্ধের সবচেয়ে অগ্রভাগে 
দাড়িয়ে আছে। 

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তার নিজের কঠোর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এবং 

তার কয়েক লাখ শহীদ বীর পার্টি-সদশ্তের আর হাঞ্জার হাজার বীর কমীদের 

আত্ম-বলিদানের ভেতর দিয়ে গোটা জাতির কোটি কোটি মানুষের মধো একটা 

মহান শিক্ষাপ্রদ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিপ্লবী সংগ্রামে চীনা কমিউনিস্ট 
পার্টি মহান এঁতিহামিক সাফল]ই জাতীয় শক্রর ছ্বারা আক্রান্ত হবার সংকট 

মুহুর্তে আজ মৃত্যুর কবল থেকে চীনের উদ্ধারের এবং বেঁচে থাকার শত্তকে 
ভ্গিয়েছে। এই শত হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অস্তিত্ব, য৷ বিরাট 

সংখ্যক জনগণের আস্থাভাজন এবং দীর্ঘকালের পরীক্ষার পরে জনগণ যা বাছাই 

করে নিয়েছেন । আজ অন্ত যে-কোন রাজনৈতিক পার্টির কথার চেয়ে 

কমিউনিস্ট পাটির কথাই জনগণ সহজে গ্রহণ করেন। চীনা কমিউনিস্ট 

পার্টির গত পনের বছরের কঠোর সংগ্রাম না থাকলে দেশের সামনে ধ্বংসের 

তে নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে, তার হাত থেকে দেশকে ধাচানে৷ অসম্ভব 

হতো । 
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ছেন তু-মিউর৫ দক্ষিণপন্থী স্ৃবিধাবাদ ও লি লি-সানের 'বাঙপন্থী 

স্থবিধাবাদের৬ তুল ছাড় বিপ্লবী যুদ্ধে চীন! কমিউনিস্ট পার্টি আরও ছুটি 
ভুল করেছে। প্রথম ভূঙ্লটি ছিল ১৯৩১-২৪ সালের “বাপন্থী' সবিধাবাদ৭ । 
এই তলের ফলে ভূমি-বিপ্লবের যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতি হয় এবং তাতে কয়ে 
আমরা শক্রর পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযাঁনকে পরাজিত করতে তো 
পারলামই নাঃ উপরন্ত আমরাই আমাদের ঘাঁটি এলাকা! হারালাম আর' 
লালফৌজ তুর্বল হয়ে পড়ল। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে চুনইতে অনুঠিত- 

কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বধিত অধিবেশনে এ ভূলটি সংশোধন করা 
হয়েছিল। দ্বিত্ীয়টী ছিল ১৯৩%-৩৬ সালের চাং কুও-থাঁওয়ের দক্ষিপপন্থী 
স্থবিধাবাদ৮ | এ ভুলটি এমনই বেড়ে উঠেছিল যে, তা পার্টি ও লালফৌজের' 
শৃংহ্খলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং লালফৌজের প্রধান শক্তির এক অংশের - 
গুরুতর ক্ষতি করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্বের ফলে এবং 

লালফৌজের অস্তভূক্তি পার্টি-সদস্ত, কম্যাণ্ডার ও যোদ্ধারা সচেতন থাকার ফলে 
এই ভূলটিও শেষ পর্যস্ত সংশোধন করে নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এ সমস্ত 

ভুলই আমাদের পার্টি, আমাদের বিপ্লব ও যুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল, কিন্তু - 
শেষ পর্ধস্ত সেগুলোকে আমরা পরাভূত করেছিলাম এবং তা করতে গিয়ে 

আমাদের পার্টি ও লাফৌজ নিজেরা পোড় খেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে 
উঠেছে। | 

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রচণ্ড, গৌরবোজ্জল ও বিজয়নাত্মক বিপ্রবী যুদ্ধের 
নেতৃত্ব করেছে এবং এখনো করছে । এ যুদ্ধ যে শুধু চীনের মুক্তি পতাকা তা-ই 
নয়, পরস্ত এর আস্তর্জাতিক বিপ্রবী তাৎপর্বও আছে । বিশ্বের বিপ্লবী জনগণের ' 
দি আমাদের উপরে নিবন্ধ। নতুন পরধায়ে-_জাপানবিরোধী জাতীয় বিপ্রবী- 
যুদ্ধের পর্যায়ে চীন! বিপ্লবকে আমর] নেতৃত্ব দিয়ে তার সমাপ্তি অবধি নিয়ে যাৰ 

আর প্রাচ্যের ও ছুনিয়ার বিপ্রবের উপরে একট] গভীর প্রভাব বিস্তার করব । 

বিগত বিপ্লবী যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আমাদের যে শুধু একট! সঠিক 
মার্কসবাদী রাঁজনৈতিক লাইন দরকার তা নয়, উপরস্ত একট! সঠিক মার্কসবাঘী 
সআমব্রিক লাইনও দরকার । পনের বছরের বিপ্রবে ও যুদ্ধে এ ধরনের একটি 

রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন গড়ে তোল! হয়েছে । আমাদের বিশ্বাস ফে 

আজ: থেকে যুদ্ধের নতুন পর্যায়ে এই ধরনের লাইন নতুন অবস্থাহ্লারে আর 

বিকশিত, পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবে, যাতে কর্ণে আমর! জাতীয় শক্রুকে পরাজিত 
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করার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, স্টিক 
রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন ম্বতঃস্ুর্তভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে জন্ম ও 

বিকাশলীভ করে না, পরুস্ধ তা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জম্ম ও বিকাশলাভ করে । 

একদিকে তাকে “বামপন্থী” স্থবিধাবাদের সঙ্গে লড়তে হবে, অন্তর্দিকে 

দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের সঙ্গেও লড়তে হবে। এইসব ক্ষতিকর ঝোৌঁকগুলো 

বিপ্রব ও বিপ্লবী যুদ্ধের ক্ষতিসাধন করে। এই ঝোকগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাঙ্ 

না করলে এবং তাধের নিঃশেষে দূর না করলে সঠিক লাইন স্থাপন কর! ও 

বিপ্লবী যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব । ঠিক এই উদ্দেশ্তেই আমি এই পুস্তিকা 

বার বার ভূল মতগুলোর উল্লেখ করেছি। 

তৃতীয় অধ্যায় 

চীনের বিষ্টাবী যুন্ধের বৈশিষ্ট্য 
১। বিষয়টির গুরুত্ব 

চীনের বিপ্রবী যুদ্ধের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে-__-এ কথা ধারা শ্বীকার করেন 
না, জানেন না বা জানতে চান না, তাঁর। কুওমিনতাঙ বাহিনীর বিরুদ্ধে লাঞ্গ- 

ফৌজের যুদ্ধকে সাধারণ যুদ্ধের অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধের সমান 
বলে মনে করেন । লেলিল ও স্তালিনের ছারা পরিচালিত সোভিষ্ষেত ইউনিয়নের 

গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার একট] বিশ্বজোড়া তাৎপর্য রয়েছে । চীনা! কমিউনিস্ট পার্টি 
সমেত সব কমিউনিস্ট পার্টিই এই অভিজ্ঞতাকে এবং লেনিন ও স্তালিন কর্তৃক 

কৃত সেই অভিজ্ঞতার তত্বগত সার-সংক্ষেপকে তাদের পথ্প্রদর্থক হিসেবে গণ্য করে 

থাকে । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আগাদের নিজেদের অবস্থায় সেই অভিজ্ঞতাকে 

আমার্দের যান্ত্রিভাবে প্রয়োগ করা উচিত। বন্থদ্দিক থেকেই চীনের বিপ্রবী 

যুদ্ধের যে নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ থেকে 

পৃথক । এই ধরনের বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা না কর] বা তাকে অহ্বীকার কব 

অবশ্তই ভুল। আমার্দের দশ বছরের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি পুরোপুরি 
প্রমাণিত হয়েছে। 

আমাদের শক্ররাও অনুরূপ ভূল করেছিল । তার মানতো। না যে অন্যন্তি 

সৈম্তবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে যেঘব রণনীতি ও ব্ণকৌঁশল ব্যবহার করা হয়, 

লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়তে তার থেকে ভিন্ন রণনীতি ও রণকৌঁশলের প্রয়োজন । 
বিভিন্ধ ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তি-শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর করে তারা আমাদের 
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উপেক্ষা করেছিল আর যুদ্ধের পুরানে পদ্ধতিই আকড়ে ছিল। এ ছিল ১৯৩৩. 

সালের শক্রুর চতুর্থ “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের সময়ের ও তার আগের 

অবস্থা। এর ফলে তাদের পরাঞ্জয়ের পর পরাজয় ঘটেছে । কুওমিনভাঙ 

বাহিনীতে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সেনাপতি লিউ ওরেই-ইউয়ান এ সমস্যার 

প্রত একটা নতুন মত প্রথমে পেশ করেছিল এবং তারপর পেশ করেছিল তাই 

ইয়ুয়ে। শেষ অবধি চিয়াং কাই-শেক তদের এই মত গ্রহণ করেছিল । 

এমনি করেই চিয়াং কাই-শেকের লুশানস্থ অফিসার ট্রেনিং দল৯ গঠিত হয়েছিল 
এবং তার পঞ্চম “পরিবেছ্ন ও দমন” অভিযানে ব্যবন্ধত প্রতিক্রিয়াশীল নয়। 

সামরিক নীতি১০ উদ্ভূত হয়েছিল. 

লালফোৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অবস্থার সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য শত্রু যখন 
তার লামরিক নীতিগুলে। বদলে নিল, তন আমাদের বাহিনীতে এমন এক দল 

লোক দেখা দিল, যারা পুরানো পদ্ধতিতে ফিরে গেল । সাধারণ অবস্থার 

পদ্ধতিতে ফিরে যাবার জিদ তারা ধরল, প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশেষ অবস্থার 
অগ্রধাবন করতে তারা অন্বীকার করল, লালফৌজের ব্রক্তরাঙা1! লড়াইয়ের ইতি- 

হাসের অভিজ্ঞতাকে তারা অগ্রাহথ করল, সাম্রাজ্যবাদ ও কুওমিনতাঙের 

শক্তিকে এবং কুওমিনতাঙ বাহিনীর শক্তিকে ছোট করে দেখল, আর শক্রর 

দ্বারা গৃহীত প্রতিক্রিয়াশীল নয়া নীতির দিকে চোখ বুজে রইল। ফলে, 

শেনসী-কানস্থ সীমান্ত এলাকা ছাড়া সমস্ত বিপ্লবী ঘাটি এলাকাই আমাদের 

হারাতে হয়েছিল, লালফৌজের সৈন্যসংখযা তিন লাখ থেকে কমে কয়েক অযুতে 
দাড়িয়েছিল, চীনা! কমিউনিস্ট পার্টির 'সদশ্যসংখ্যা তিন লাখ থেকে কয়েক 

অধুতে নেমে এসেছিল, আর কুওমিনতাঙ শাসিত এলাকাক় পার্টি-সংগঠনগুলি 

প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । এক কথায়, একট! নিদাক্ণ এতিহাসিক 

তাৎ্পর্ধসম্পন্ন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এই দলের লোকজন নিজেদের 

মার্কাসবাদী-লেনিনবার্দী বলত, কিন্তু বাস্তবে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের 

'অ-আ-ক-খও শেখেনি। লেনিন বলেছিলেন যে, মার্কসবাদের একাস্ত সারবস্ত 

এবং মার্কলবাদের জীবন্ত মর্ম হচ্ছে বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ১১। ঠিক এ 

কথ।টিই আমাদের এসব কমরেডর1 তুলে গিয়েছিল। 

এর থেকে বোঝা। ঘায় যে, চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলোকে না বুঝলে, 

সে যুদ্ধকে পরিচালন! কর বা! তাকে বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব । 

১৩৪০ 



২। চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কি কি? 

তাছলে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কিকি? 
আমি মনে করি চারটি. প্রধান ঠবশিষ্ট্য আছে । 

প্রথমটি হচ্ছে যে, চীন একটি বিরাট আধা-ুপনিবেশিক দেশ, তার' 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সমান নয়, ১৯২৪-২৭ সালের ধিপ্রবের ভেতর 

দিয়ে সে গেছে। 

এই টবশিষ্ট্য দেখিয়ে দিয়েছে যে, চীনের বিপ্লবী ষুদ্ধের বিকাশ ও বিজয়ের 

সন্তাবন] রয়েছে । ১৯২৭ সালের শেষের দিক থেকে ১৯২৮ সালের বসস্তকাল 

পর্য্গ অর্থাৎ চীনের গেরিলা! যুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরে, স্নান কিয়াংলী 
সীমান্ত এলাকার অর্থাৎ চিংকাং পর্বতের কমরেডদের মধ্যে কেউ কেউ যখন 

প্রশ্ন তুলেছিল, “কত দিন লাল পতীক! উধ্বে” তুলে রাখতে পারব? তখনই 

আমরা (হুণান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার প্রথম পার্টি-কংগ্রেসে৯২ ) সেই 

সম্ভাবনাট। দেখিয়ে দিয়েছিলাম । কারণ, এট! ছিল একট! সবচেয়ে মৌলিক 

প্রশ্ন । চীনের বিপ্লবী ঘাটি এলাকাগুলি ও চীনা লালফোৌজের অস্তিত্ব ও বিকাশ 
হতে পারে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক পা-ও আমরা এগোতে পারতাম 

না। ১৯২৮ সালের চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ট জাতীয় কংগ্রেসে আর একবার 

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছিল । সেহ থেকে চীনের বিপ্লবী আন্দোলন একটা 

সঠিক তাত্বিক ভিত্তি পেয়ে গেছে । 

এই প্রশ্নাটকে এখন পৃথক পৃথক করে আলোচন৷ করা যাক । 
চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাঁশ সমান নয়-দুর্বল পুঁজিবাদ 

অর্থনীতি ও গুরুতর আধা-সাঁমস্ততান্ত্রিক অথনীতি সহ-অবস্থান করছে; আধুনিক 
কয়েকটি শিল্প ও বাণিজ্য শহর এবং বিশাল নিশপ গ্রামাঞ্. সহ-অবস্থান 

করছে; লক্ষ লক্ষ শিল্পশ্রমিক ও পুরানো ব্যবস্থাধীনে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও 

হস্তশিল্পী সহ-অধস্থান করছে ১ কেন্ত্রীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণকারী বড় বড় যুদ্ধবাজ 

ও বিভিম্জ প্রদেশকে নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদে যুদ্ধবাজর। সহ-অবস্থান করছে; ছুই 

ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্তবাহিনী-_চিয়|ং কাই-শেকের অধীনে তথাকথিত 

কেন্দ্রীক্স বাহিনী ও বিভিন্ন প্রদেশের. যুদ্ধবাজদের অধীনে "পাঁচমিশালী 

বাহিনী,_সহ-অবস্থান করছে; কয়েকটি রেললাইন, জাহাজ চলাচলের পথ ও 
যোটরগাড়ী যাতায়াতের ব্বাস্তা, সর্বত্র একচাকার গাড়ী চলার মতো সরু পথ ও. 

খে ৯ 



পায়ে হাটা পথ, আর এমন অনেক পথ যার মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াও 

যুষ্কিল-_-এ সকল পথও মহ-অবস্থান করছে । 

চীন হচ্ছে একটি আধা-পনিবেশিক দেশ-_সাম্রাজাবাদীদের অনৈক্য 

চীনের শাসনচক্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে বলে চীনের শাসকচক্রগুলির মধ্যেগ্ 

অনৈক্যের হুষ্টি হয়েছে । কতকগুলি দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিতি একটি আঁধা- 

শুপনিবেশিক দেশ আর একটিমাজ্র দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত টপনিবেশের মধ্যে পার্থকা 
আছে। 

চীন হচ্ছে একটি বিরাট দেশ-__পূর্বে যখন অন্ধকার, পশ্চিমে তখন রোদের 
মেল। ; দক্ষিণে যখন আধার কালো, উত্তরে তখনও আঙ্গে! ঝবল্মল্” । অতএৰ 

বুদ্ধ চালনার জন্ত পরিক্রমণের জায়গার অভাবের কোন চিন্তা নেই। 

চীন একটা বিরাট বিপ্রবের ভেতর দিয়ে গেছে__এই বিপ্লবই যুগিয়েছে 
সেই বীজ যাঁর থেকে জন্মলাভ করেছে লাঁলফৌজ, এই বিপ্রবই স্থত্টি করেছে 
লালফোৌঙ্গের নেতা অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিকে, আর প্রস্তুত করেছে এমন 

জনলাধারণকে যারা একবার বিপ্রবে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

তাই আমরা বলি, চীন হচ্ছে একটি বিরাট আঁধা-ুপনিবেশিক দেশ, ঘা 

একটি বিপ্লব পার হয়ে এসেছে এবং যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ 

সমান নয়-_এটাই হচ্ছে চীনের বিচবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্য শুধু ফে 

মৌলিকভীবে আমাদের রাঁজনীতিগত বণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করে 
তা-ই নয়, উপরস্ত আমাদের সামরিক রণনীতি এবং রণকোঁশসও মৌলিকভাৰে 
নিধারণ করে । 

ছিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-_ আমাদের শক্রু বৃহৎ ও শক্তিশালী । 

লালফৌজের শক্র কুওয়িনতান্ডের অবস্থা কেমন ? এটা হচ্ছে এমন একটি 
পাটি, যে পঁটি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে এবং তাকে কম-বেশি 

ঘট করেছে। সারা দুনিয়ার প্রধান প্রধান প্রতিবিপ্রবী রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন 

তার! লাভ করেছে। তারা তাদের সৈম্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করছে । ফলে 
এই সৈম্তবাহিনী চীনের যে-কোন এতিহাস্সিক যুগের সৈম্তবাছিনী থেকে পৃথক 

হয়ে উঠেছে এবং মোটামুটিভাবে দুনিয়ার আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সৈশ্ভবাহিনীর 
অনুরূপ হয়ে উঠেছে। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক দ্রব্য সরবরাহের অবস্থা 

লালফোৌঁজের তুললায় এই শৈন্তরাহিনীর অনেক ভাল ও প্রচুর, এবং তাদের 
'সৈম্তসংখ্যা চীনের ফে-কোন এ্রতিহাসিক যুগের সৈশ্কবাহিনীর থেকে বেশি, 
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ছুনিয়ার যেকোন দেশের নিয়মিত সৈম্যবাহিনীর থেকেও বেশি । কুওমিনতাড 
সৈম্তবাহিনী ও লালফৌদ্জের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থকা। সমগ্র চীনের 
রাজনীতি, অর্থনীতি, যোগাযোগব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সংযোগস্থল বা প্রাণসুক্র 

নিয়ন্ত্রণ করে কুওমিনতাঁঙ ; তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশজোড়া । 
চীনা লালফৌজ তাই এক বৃহৎ ও শক্তিশালী শত্রর সম্মথীন হয়ে রয়েছে । 

এটাই হচ্ছে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য । এই টৈশিষ্ট্যের ফলে 

সাধারণ যুদ্ধ বা সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ কিংব। উত্তর অভিযানের যুদ্ধ 

থেকে লালফৌজের পরিচালিত যুদ্ধ বহু দিক থেকেই পার্থক্যযুক্ত না হয়ে পারে 
ন। 

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হে, লালফোৌজ দুর্বল । 
প্রথম মহাবিপ্রবের পরাজয়ের পরে চীনা লালফৌজ জন্মলাভ করে। তার 

শুরু হয়েছিল গেরিলা বাহিনী হিসেবে । যখন এটা ঘটেছিল, তখন কেবল যে. 

চীনে প্রতিক্রিয়াশীল যুগ চলছিল তা নয়, অধিকন্ত বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল 

পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক 

স্থিতিশীলতার যুগ বিদ্যমান ছিল। 

আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্ত ও বিছিন্ন পাহাড়ে ব! 
সথদূরবর্তা অঞ্চলে, আর তা৷ বাইরে থেকে কোনরকমের সাহায্যই পায় না। 
কুগমিনতাঁউড অঞ্চলগুলির তুলনায় বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলির অর্থনৈতিক ও 

সাংস্কৃতিক অবস্থা পশ্চা্পদ। বিপ্রবী ঘাটি এলাকার মধ্যে ঝয়েছে শুধুমাত্র 
পল্লী অঞ্চল আর ছোট ছোট নগর। গোড়াতে এই অঞ্চলগুলি ছিল অত্যন্ত 

ছোট এবং পরেও খুব বেশি বড় হয়ে উঠেনি। উপরস্ত সেগুলি হচ্ছে সচল 

কিন্ত স্থায়ী নয়। লালফৌজের কোন প্ররুত হ্থদৃঢ় ঘাটি এলাক1 ছিল না। 
সংখ্যাগতভাবে লালফৌজ ছোট, তার অস্ত্রশস্ত্র ও নিকৃষ্ট মানের খাস, 

বিছানাপত্তর ও পোষাক-পরিচ্ছ্দ প্রভৃতি জিনিসের সরবরাহ জোগাড় কর।ও 

তার পক্ষে খুবই কষ্টকর । 

তুপনামুপকভাবে পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই বৈশিঞ্ট্যের তীব্র বৈপরীত্য 
বুয়েছে। এই তীব্র বৈপরীত্যের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছে লালফৌজের 
বূণনীতি ও রণকৌশল। 

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-__কমিউনিস্ট পার্টির নের্ৃত্ব ও ভূমি-বিপ্রব। 
এই বৈশিষ্ট্যাটি হুল প্রথম বৈশিষ্ট)টির অবশ্তভাবী পরিণাম । এই বৈশিষ্ট্যটি 

২৫৩ 



থেকে ছুটি দ্রিকের অবশ্থ! উদ্ভৃত হয়েছে । একদিকে চীনের বিপ্রবী যুদ্ধ যদিও ' 

চীনের ও পুঁজিবাদী ছুনিয়াব প্রতিক্রিয়াশীল যুগে চলেছে, ভবুও তার বিজয় 
সম্ভব, কারণ এই বিপ্লবী যুদ্ধটি চলছে কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্বে এবং এতে 

রয়েছে কৃষকের সমর্থন । আর এই অমর্থন পাঁভ করেছে বলেই আমাদের 

ঘাটি এলাকাগ্লি ছোট হলেও রাঁজনীতিগতভাবে খুবই শক্তিশালী, এবং 

অতীব বিপুলাকার কৃগুমিন্তাঙ শাসনের বিরুদ্ধে এটলভাবে রথে দাড়িয়েছে, 

সামরিক ক্ষেত্রে কুণ্মিনতাডের আক্রমণের প্রতি প্রচণ্ড বাধা কটি করেছে। 

লালফৌজ ছোট হলেও ভার সগ্রামী শত্তিখুবই প্রবল, কারণ কমিউনিস্ট 
পাটির নেতৃত্বে পরিচালিত লালফৌজের সৈন্যরা ভূমি-বিপ্রবের মধ্য দিয়ে 

বেরিয়ে এসেছেন, আর তারা লড়াই করছেন আপন স্বার্থে এবং এই ফৌজের 
কম্যাগ্ডার ও যোদ্ধারা রাজনীত্তিগতভাবে এক্যবদ্ধ | 

অপরদিকে, আমাদের সঙ্গে কুওমিনতাঙের একটা তীব্র বৈপরীত্য দেখা 

যায়। কুওমিনতাঙ ভূমি-বিপ্রবের বিরোধিতা করে, তাই তার! কুষকদের 
সমর্থন পায় না। তার ৫পন্যসংখ্য| অনেক বেশি হলেও টসৈনিকসাধারন ও ক্ষুদে 

উৎপাদক পরিবার থেকে উদ্ভূত নিম্নপদস্থ বনু অফিসারদের দিয়ে কুওমিনতাও 

হ্যেচ্ছাপ্রণোদ্দিতভাবে তার জন্য মরণপণ করে লড়াই করাতে পারে না। তার 

অফিনার ও সৈনিকরা রাঁজনীতিগতভাবে বিভক্ত, ফলে তার সংগ্রামী শক্তি 

হ্রাস পেয়েছে । 

৩। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভুত আমাদের 

রণনীতি ও রণকৌশল 

একটি বিরাট আধা-ওপনিবেশিক দেশ, যা একটা বিরাট বিপ্লব পার হয়ে 

গেছে এবং যার বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ লমান নয়, একটি বু 

শক্তিশাল শক্রু, একটি ছোট ও ছুর্বপ লালফৌজ, এবং ভূমি-বিপ্রব__এগুলো৷ 
হচ্ছে চীনের বিপ্লবী বুদ্ধের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই €বশিষ্ট্যগুলো চীনের 

বিপ্লবী যুদ্ধের পরিচ্ছ্কানা-লাইন এবং তার বু রণনীতিগত ও রণকৌশলগত 

নীতি নির্ধারণ করেছে। প্রথম ও চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এট! নিধারণ করেছে যে, চীনা 

লালফৌজের পক্ষে বৃদ্ধি পাওয়া ও শক্রকে পরাজিত কর] সম্ভব। আবার 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নিধারণ করেছে যে, চীনা লালফৌজের পক্ষে খুব 
'ভাড়াভাড়ি বৃদ্ধি পাওয়া ও শত্রুকে অবিলম্বে পরাজিত কর! অসম্ভব, অর্থাৎ, 
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নির্ধারণ করেছে যে, বুদ্ধটা হবে দীর্ঘস্থায়ী, এবং সঠিকভাবে ন! চালালে যুদ্ধে 
হার পর্যন্ত হতে পারে । | 

এই হুচ্ছে চীনের বিপ্রবী যুদ্ধের ছুটি দিক। এ ছুটি দিক যুগপৎ বিদ্যমান, 

অর্থাৎ অন্কূল অবস্থাও আছে আবার অন্থবিধাজনক অবস্থাও আছে । চীনের 
বিপ্লবী বুদ্ধের মৌলিক শিয়ম এটাই, আর এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে অন্য বন্ 
নিয়ম । আমাদের দশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস এ নিয়মের সঠিকতা প্রমাণ 

করে দিয়েছে । চোখ খেল! থাকা সত্বেও যে লোক এই মৌলিক নিয়মকে 

দেখতে পায় না, মে চীনের বিপ্লবী যুদ্ধকে পরিচালনা করতে পারে না এবং 

লালফৌঞ্জকে ও বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না 

এটা স্পষ্ট যে, মূলনীতি সম্পকিত নিয়লিখিত যাবতীয় বিষয়গুলির মীমাংসা 

আমাদের অবশ্যই সঠিকভাবে করতে হবে £ 

রণনীতিগত দ্বিকনির্দেশ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা, আক্রমণ করার 

সময়ে হঠকারিভার বিরোধিতা করা, প্রতিরক্ষা করার সময়ে রক্ষণশীলতার 

বিরোধিতা করা, আর স্থানাস্তরিত হওয়ার সময়ে পলায়নবাদের বিরোধিতা 

করা । 
পাপফৌজে গেরিলাবাদের বিরোধিতা! করা, কিন্ধ সামরিক কার্যকলাপে 

লালফৌজের গেরিল! চবিত্রকে স্বীকার কর! । 
যুদ্ধীভিযানের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালনার বিরোধিতা করা এবং 

রণনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধের বিরোধিতা করা, রণনীতির ক্ষেত্রে 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে শ্বীকার করা এবং যুদ্ধাভিযানের ক্ষেত্রে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইকে 
স্বীকার করা । 

স্থাস্্রী যুদ্ধরেখার ও অবস্থানগত যুদ্ধের বিরোধিতা! করা, অস্থায়ী যুদ্ধবেখার 

ও চলমান যুদ্ধকে স্বীকার করা। 

শত্রুকে শুধুই ছত্রভঙ্গ করার লড়াই চালনার বিরোধিতা করা, আর 
নিম'লীকরণের লড়াইকে শ্বীকার করা। 

ছুই “মুষ্টি দিয়ে একই সময়ে দুই দিকে আঘাত হানার রপনীতির বিরোধিতা 
করা, আর এক সময়ে এক “মুটি” দ্বিয়ে এক দিকে আঘাত হানার রণনীতিকে 
স্বীকার করা। 

বিরাটাকাবের পশ্চান্তাগ-ব্যবস্থার বিরোধিতা করা, আর ছোট আকারের 

পশ্চান্তাগ-ব্যবস্থ! রাখাটা শ্বীকার কর]1।৯৩ | 
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নিরক্কুশ কেন্দ্রীভূত পরিচালনার বিরোধিতা করা, আর অপেক্ষিক কেন্দ্রীভূত 
পরিচালনাকে স্বীকার করা । 

নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ ও ভ্রাম্যমাণ বিভ্রোহীপনার১৪ বিরোধিতা৷ করা». 
আর ন্বীকার করা যে, লালফোজ হচ্ছে চীন] বিপ্রবের প্রচারক ও সংগঠক! 

দহ্য-বৃন্তিম১৫ বিরোধিতা করা, আর কঠোর রাজনৈতিক শুংখলাকে 
স্বীকার করা। 

যুদ্ধবাজ-রীতির বিরোধিতা করা, আর ফৌজে সীমাবদ্ধ গণতঙ্জের জীবনকে 
ও প্রামাশিক সামরিক শৃংঙ্খলাকে স্বীকার কর] । 

্রাস্ত লক্বীর্ণতাবাদী কর্মীসংক্রানস্ত নীতির বিরোধিতা করা, আর নিভৃল 
কর্মা-নীতিকে স্বীকার কর]। 

বিচ্ছিন্নতার নীতির বিরোধিতা করা, আর সমস্ত সম্ভাব্য মিজদের শ্বপক্ষে 

টেনে আনার নীতিকে হ্বীকার কর! ॥ 

লালফৌজকে তার পুরানো স্তরে ফেলে রাখার বিরোধিতা করা, আর 
তাকে একটা নতুন শ্তরে বিকশিত করে তোলার চেষ্ট। করা। 

রণনীতিগত সমস্তা সম্পর্কে আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্ত হচ্ছে চীনের দশ 
বছরের রজক্ষয়ী বিপ্লবী যুদ্ধের এতিহানিক অভিজ্ঞতার আলোকে উপরোল্লিখিত 
সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করা। 

চতুর্থ অধ্যায় 

'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান ও এর বিরুদ্ধে পাণ্টা 
আক্রনণ_ চীনের গৃহযুদ্ধের প্রধান রূপ 

বিগত দশ বছরে, আমাদের গেরিল! যুদ্ধ শুরু হবার প্রথম দিন থেকেই 
প্রতিটি স্বাধীন লাল গেরিলাবাহিনী বা লালফৌজকে অথব! প্রতিটি বিপ্রবী 

ঘণটি এলাকাকে প্রায়শংই শক্রর পরিবেষ্টন ও ধমন+ অভিযানের সম্মুখীন হতে 

হয়েছে । লালফৌজকে শক্র একটা দৈত্য বলে মনে করে, আর যখনই তার 
দ্বেখা মেলে তখনই তাকে ধরতে চায় । শত্রু সর্বদাই লালফৌজের পিছু 
ধাওয়।! করে চলেছে আব নিয়তই তাকে ঘেরাও করবার জন্ত চে করছে । 

যুদ্ধের এই রূপ গত দশ বছরে ব্দল হয়নি। যদি জাতীয় যুদ্ধ গৃহযুদ্ধর শ্থান 
না নেয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না শত্রু দুর্বল হয় আর লালফোৌজ শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যস্ত এই কূপের পরিবর্তন ঘটবে ন1। | 
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লালফৌজের ক্রিয়াকলাপ 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 

সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। আমাদের পক্ষে বিজয়ের অর্থ হচ্ছে মুখ্যতঃ 

পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিজয়, অর্থাৎ রণনীতিগত 

বিজয় ও যুদ্ধাভিযানের বিজয়। প্রতিটি “রিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে এক-একটা যুদ্ধাভিষান, যা প্রায়ই গঠিত হয় ছোট-বড় 
কতকগুলি বা! এমনকি কয়েক ভজন লড়াইয়ের ছার । «পরিবেষ্টন ও দমনঃ 
অভিযাঁনকে মুলগতভাবে ভেঙে চুরমার করে দেবার আগে, এমনকি বহু 

লড়াইয়ে জয়লাভ করলেও, রণনীতিগত বিজয় ব৷ গোটা যুদ্ধাভিযানে জয় 

হয়েছে এ কথা বলা যায় না। লালফৌজের দশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাঁন হচ্ছে 
“পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংঞ্ামের ইতিহাস । 

শত্রুর “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানে এবং তার বিরুদ্ধে লালফৌজের 
সংগ্রামে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ের এই ছুই ধরনের রূপই 

বাবহার করা হয়। এবং অন্য কোন যুদ্ধ__ প্রাচীন বা আধুনিক, চীনের বা 
বিদেশের যুদ্ধ থেকে এর কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু চীনের গৃহযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে লড়াইয়ের এই দুই রূপের পুনরাবৃত্তি । প্রতিটি পরিবেষ্টন 

ও দমন” অভিযানে শত্রু আক্রমণ চালিয়ে লালফৌজের গ্রতিরক্ষার বিরোধিত। 

করে, আর লালফৌজ প্রতিরক্ষার মাধ্যমে শত্রর আক্রমণের বিরোধিতা করে। 

এটা হচ্ছে “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযাঁনের প্রথম 

পর্যায়। তারপরে শক্র প্রতিরক্ষার মাধ্যমে লালফৌজ্ের আক্রমণের বিরোধিতা! 

করে, আর লালফৌজ আক্রমণ চালিয়ে শত্রর প্রতিরক্ষার বিরোধিত1 করে। 

এট হচ্ছে পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের ছিতীয় 

পর্যায় । যে-কোন 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানে এই ছুটি পর্যায় থাকে, এবং 

দ্রীর্ঘকাল ধরে এগুশ্দোর পুনরাবৃত্তি হয়। 

দীর্ঘকাল ধরে পুনরাবৃত্তি বলতে আমরা যুদ্ধ ও লড়াইয়ের রূপের পুনরাবৃত্তিই 
বুঝাই । এটা একটা তথ্য, এটাকে ফেসকোন লোক প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে 
পারে। পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে যুদ্ব-রূপেরই 

পুনরাবৃত্তি। আমাদের প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে, শত্রুর আক্রমণ, আর শক্রর 

আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরক্ষ1, এটা প্রথম পরায় । আমাদের 

আন্রুশণের বিরুদ্ধে শত্রুর প্রতিরক্ষা, আর শক্রর প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের 

আক্রমণ, এটা! দ্বিতীয় পর্যায়। এ ছুই পর্যায় হচ্ছে প্রত্যেক 'পরিবেষ্টন ও 
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দমন” অভিযানের মধ্যে লড়াইয়ের রূপের পুনরাবৃতি। 
যুদ্ধে ও লড়াইয়ের বিষয়বস্তর কিন্তু নিছক পুনরাবৃত্তি হয় না, বরং 

প্রত্যেকবাঁরই তা ভিন্ন হয়। এটাও একটা তথ্য এবং যেকোন লোক ত! 

প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে । এখানে এটা একটা নিয়ন হয়ে দাড়িয়েছে যে, 

প্রতিবারই 'পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযান এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আকার 
হয়ে ওঠে আরও বৃহত্তর, পরিস্থিতিট হয়ে ওঠে জটিলতর, আর লড়াই হয়ে 
ওঠে আরও তীব্রতর ৷ 

কিন্ত এর অর্থ এই নয় যে, উত্থান-পতন থাকবে না। কারণ শক্রর পঞ্চম 

“পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের পরে লালফৌজ অত্যন্ত দুবল হয়ে পড়েছিল, 

দক্ষিণের ঘাটি এলাকাগুলো অব খোয়া গিয়েছিল, লালফৌজ উত্তর-পশ্চিম 

সরে এসেছিল, দক্ষিণে দেশী শত্রুকে সন্ত্রস্ত করার মতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তার 

আর ছিল না। ফলে, রিবেষ্টন ও দমন আভযানের আকার ক্ষুপ্রতর 

হয়েছে, পরিস্থিতি সহজতর হয়েছে এবং লড়াইয়ের তীব্রতা! কমেছে । 

লালফৌজের পরাজয়ের অর্থ কি? রণনীতিগতভাবে বলতে গেলে, পরাজয় 

শুধু তখনই বলা যায় যখন 'পরিবেষ্টন ও দমূন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়, এবং তখনও সেটাকে আংশিক ও সাময়িক পরাজয় 

মাত বল। ঘায়। কারণ, গৃহযুদ্ধে আমাদের জম্পূর্ণ পরাজয়ের অথ হচ্ছে গোটা 

লাপফৌজের ধ্বংল । 1কন্ত এট। বাস্তবক্ষেত্রে ঘটেনি । বিস্তীর্ণ ঘাটি এলাকা 

হস্তচ্যভ হওয়া ও লাঁলফৌজের সরে যাওয়াটা! সাময়িক ও আংশিক পরাজয়, 

চিরকালীন ও পূর্ণ পরাজয় নয়, যদিও এই আংশিক পরাজয়ের ফলে পাট- 
সদম্তসংখ্যার, সৈম্যবাহিনীর ও ঘাঁটি এলাকার শতকরা ১৯০ ভাগ হারাতে 

হয়েছিল। এই স্থানাস্তরকে আমর! বলি আমাদের প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক রূপ, 

আর আমাদের প্রতি শত্রর পশ্চাদ্ধাবনকে বলি তার আক্রমণের ধারাবাহিক 

রূপ। অর্থাৎ পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা 

প্রতিরক্ষার বদলে আক্রমণ করতে পারিনি, বরং শত্রুদের আক্রমণ আমাদের 

প্রতিরক্ষাকে ভেঙে দিয়েছিল, যার ফলে আমাদের প্রতিরক্ষা পরিবর্তিত হয়েছে 
পশ্চাদপসরণে, আর শক্রর আক্রমণ পরিবতিত হয়েছে পশ্চান্ধাবনে। কিন্ত 

লালফৌজ যখন একট! নতুন এলাকায় পৌছে গেল, উদাছরণম্বরূপ বল! যায়, 

আমরা যখন কিয়াংসী প্রদেশ ও অন্যান্য স্থান থেকে সরে শেনসী প্রদেশে 

এলাম, তখন আবার নতুন করে দেখ! ছিল “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 
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পুনরাবৃত্তি সেই কারণেই আমর! বলি যে, লালফৌজের রণনীতিগত 
পশ্চাদদপসরণ ( দীর্ঘ অভিযান ) ছিল তার রণনীতিগত প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক 

রূপ, শত্রুর রণনীতিগত পশ্চাদ্ধাবনট1 ছিল তার রণনীতিগত আক্রমণের ধাঁরা- 

বাহিক রূপ । 

প্রাচীন বা আধুনিক, চীনের বা বিদেশের যে-কোন যুদ্ধের মতো চীনের 
গৃহযুদ্ধেরও লড়াই করার ছুটিমান্র মৌলিক রূপ রয়েছে__আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা! 

চীনের গৃহযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হল পরিবেষ্টন ও মন অভিযান ও এর বিরুদ্ধে 

সংগামের দীর্ঘমেয়াদী পুনরাবৃত্তি এবং আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা - লড়াই করবার 

এই ছুটি ূ পের দীর্ঘমেয়াদী পুনরাবৃত্তি, এর মধ্যে অস্ত'তৃক্ত রয়েছে দশ জার 

কিলোমিটারের বেশি দুরত্বের মহান রণনীতিগত স্থানান্তরের ( দীর্ঘ অভিযান 

বা 7,006 72701) )১৬ ঘটনা! । 

শত্রুর পরাজয়ও একই রকমের । শত্রুর রণনীত্তিগত পরাজয়ের অর্থ এই 

যে, তাঁর পরিবেষ্টন ও প্দমন” অভিযান আমাদের আঘাতে ভেঙে পড়ে, 

আমাদের প্রতিরক্ষা! আক্রমণে পরিণত হয় ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিক্ষায় পরিণত 
তয় এবং আর একটা পবিবেষ্টন ও দমন? অভিযাঁন শুরু করবার জন্যে তাকে 

পুনর্বার সৈম্তশাক্ত সংগঠিত করে নিতে তয়। আমাদের মতো! শক্রকে তেমন 
দশ হাঁজার কলোমিটারের বেশি দূরত্বের রণনীতিগত স্তানাস্তবের পথ নিতে 

হয়নি, কারণ সে গোট। দেশেরই শাসক এবং আমাদের থেকে লে অনেক বেশি 

শক্তিশালী । তবু তার সৈন্তবাহিনীর আংশিক অপদরণ ঘটেছে । কোন 

কোন ঘাটি এলাকায় লাঁলফৌজের দ্বারা পরিবেষ্টিত হযে শত্রু নিজের শ্বেত 

ঘাটি থেকে আমাদের পরিবেষ্টন ভেঙে বেরিয়ে শ্বেত এলাকায় অপসরণ করেছে 
নতুন আক্রমণ সংগঠিত করবার জন্য, এ রকম ঘটনাও ঘটেছিল । গৃহযুদ্ধের 
মেয়াদ যদি বধিত হয় এবং লালফৌজের বিজয়গুলি যদি অধিকতর ব্যাপক হয়ে 
ওঠে, তাহলে এ ধরনের ঘটনা আরও বেশি ঘটবে । কিন্তু লালফৌজ যে 
ফললাভ করতে পারে, শক্র সেই রকমের ফললাভ করতে পারে না, কারণ 

জনগণের সমর্থন সে পায় না, আর তাঁর অফিসার ও লৈনিকর্দের মধ্যে এঁক্য 
নেই। তার! দি লালফৌজের দীর্ঘ দূরত্বের স্থানাস্তরকে অন্থুকরণ করে, তাহলে 

তার! নিশ্চয়ই নিশ্চিহ হয়ে যাবে । 

১৯৩০ সালে লি লি-সান লাইনের যুগে, কমরেড লি লি-সাঁন চীনের 

গৃহযুদ্ধের দীর্ঘস্থায্ী প্রকৃতিটি বুঝতে পারেননি, আর লেই কারণে তিনি এই 
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নিয়মটিকে দেখতে পাননি যে, এই যুদ্ধের গতিধারায় দীর্ঘকাল ধরে চলছে 
“পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানগুলি ও পেগুলির পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি (সে সময় 

পযন্ত হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকায় তিনটি এবং ফুচিয়ানে ছুটি “পরিবেষ্টন 

ও দমন” অভিযান ঘটে গেছে )। তাই দেশব্যাপী বিপ্রবে ভ্রুত বিজস্বলাভের 

প্রয়াসে লালফৌজের শৈশবাবস্থাতেই তিনি লালফোৌজকে উহান শহর আক্রমণ 
করতে আদেশ দিলেন এবং আদেশ 1দলেন .দশব্যাপী সশন্ অভ্যুত্থান শুরু 

করার। তাই তিনি করে বসলেন*'বামপন্থী” সুবিধাবাণের ভূল । 

একইভাবে, ১৯৩১-৩৪ সালের “বামপন্থী” স্থবিধাবাদীরাও 'পরিবেষ্ন ও 

দমন”, অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তির নিয়মে বিশ্বাস করত না হুপে-হোনান- 

আনহুই সীমান্ত ঘাটি এলাকায় তথাকথিত দসহাঁয়ক বাক্ছিনী”১৭ তত্ব বিদ্যমান 

ছিল। সেখানকার কোন কোন নেতৃস্থানীয় কমরেড মনে করতেন যে, তৃতীয় 

“পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের পরাজয়ের পরে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী 

একট! নিছক সহায়ক বাহিশী হয়ে পড়েছে এবং ললফৌজের উপরে আরও 

আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে প্রধান বাহিনী হিসেবে সাম্রাজ্যধাদীদের 

নিজেদেরই যুদ্ধে নামতে হবে । এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে রচিত রণনীতিই 
হচ্ছে যে, লালফৌজকে উহ্বান শহর আক্রমণ করতে হবে । এট! কিয়াংসাঁর 

কোন কোন কমরেডদের অভিমতের সঙ্গে নীতিগতভাবে মেলে-_এইসব 

কমরেভ নানছাংয়ের ওপরে আক্রমণ করবার জন্য লাঙগফৌজকে আহ্বান 

জানিয়েছিলেন, আলাদা আলাদা ঘাটি এলাকার সংযোগ সাধনের তার 

বিরোধতা করতেন, শক্রন্জে প্রলুন্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে 

আনবার বণকৌশলের তারা বিরোধিতা করতেন । তারা মনে করতেন যে, 

কোন গ্রঞ্দেশে বিজয়লাভ করাটা নিভর করে প্রর্দেশের রাজধানী ও প্রধান 

প্রধান শহরগুলিকে দখল করার উপরে। তারা আরও মনে করতেন যে 

পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান-বিরোধী সংগ্রামটি হবে উপনিবেশের 
পথের সঙ্গে বিপ্রবের পথের নির্ধারক লড়াই” ইত্যাদি ইত্যাদি। হুপে-হোনান- 

আনহুই লীমাস্ত এলাকায় চতুর্থ “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান-বিরোধী সংগ্রামে 

এবং কিয়াংলীর কেন্দ্রীয় এলাকায় পঞ্চম পরিবেষ্টন ও দমন অভিযান-বিরোধী 

পংগ্রামে অবলম্িত ভূল লাইনের উত্স ছিল এই বামপন্থী” স্ববিধাবাদ। আর 

এই “বাম” স্থবিধাবাক্দ শত্রুর গুরুতর “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের ষুখে লাল- 

ফৌজকে অক্ষম করে ফেলেছিল এবং চীনা! বিপ্রবের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল । 
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প্রতিরক্ষাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন কর! লালফৌজের কোনমতেই উচিত নয়-_ 
এই অভিমতটিও সম্পূর্ণ ভুল, এবং যে “বামপন্থী” হ্থুবিধাবাদ “পরিবেষ্টন ও 
দমন” অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তিকে অস্বীকার করে, তার সঙ্গে এই অভিমতটি 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। 

বিপ্লব ও বিপ্রবী যুদ্ধ হচ্ছে আক্রমণাত্মক-_এই কথাট! একদিকে অবশ্য ঠিক । 
বিপ্রব ও বিপ্রবী যুদ্ধকে এর জন্ম থেকে বৃদ্ধিতে, ছোট থেকে বড় হওয়াতে, 

রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুপস্থিতি থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে 

শেওয়াতে, লালফৌজের অনুপস্থিতি থেকে লালফৌজের হ্যট্টিতে, আর বিপ্রবী 

ঘাঁটি এলাকার অন্ুপস্থিতি থেকে সেগুলোর সংস্থাপনে অবশ্তাই আক্রমণাত্মক 
থাকতে হবে এবং রক্ষণশীল হতে পাবে না, রক্ষণশীলতাবাদের বৌঁকগুলোর 

বিরোধিতা অবশ্টাই করতে হবে । 

বিপ্রব ও বিপ্রবী যুদ্ধ হচ্ছে আক্রমণাত্মক, কিন্তু তার প্রতিরক্ষা ও পিছু 

হটাও রয়েছে_-এইভাবে বললেই শুধু সম্পূর্ণ ঠিক হবে। আক্রমণ কববার 
জন্যই প্রতিরক্ষা করা, এগিয়ে যাবার জন্যই পিছু হটা, সন্মুখ-ফ্রণ্টে এগিয়ে 

যাবার জন্য পার্থভাগে যাওয়া, সোজা পথে যাবার জন্তই বাকা পথ ধরা 

বহু ব্যাপারের বিকাশলাভের প্রক্রিয়ায় এগুলে! অনিবাধ, সামরিক ব্যাপারে 

তো নিশ্চয়ই এমনি হবে । 

উপরোল্লিখিত মস্তব্য ছুটির প্রথমটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে, 

কিন্ত সামরিক ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে এলে তা। ঠিক হবে নাঁ। উপরস্ত রাজনীতি- 

গতভাবেও এটা মাত্র একটি পরিস্থিতিতে ই (বিপ্লব যখন এগিয়ে চলছে ) ঠিক, 
কিন্তু অন্য পরিস্থিতিতে নিযে এলে ( বিপ্লব যখন পিছু হটতে থাকে; ১৯০৬ 

সালের রাশিয়ার মতো১৮ এবং ১৯২৭ সালের চীনের মতে বিপ্লবে যখন 

সামগ্রক পিছু হটা ঘটে ; অথব1 ১৯১৮,সালের ব্রেষ্ট-লিতভস্ক সদ্ধির১৯ সময়কার 
রাশিয়ার মতো বিপ্লব যখন আংশিকভাবে পিছু হটে তখন ) তা ঠিক হবে না । 

শুধু দ্বিতীয় মন্তবাটিই হচ্ছে সম্পূর্ণ নিভূল সত্য। ১৯৩১-৩৪ সালের যে 

“বামপন্থী” স্থবিধাবাদ্দ যাস্ত্রিকভাবে সামরিক প্রতিরক্ষাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগের 

বিরোধিত] করেছিল তা নিছক শিশুস্থলভ চিস্তাধার! ছাড়! আর কিছুই নয়। 

পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের পুনরাবৃত্তি কবে শেষ হবে? আমার 

মতে গৃহযুদ্ধের মেয়াদকাল যদি বধিত হয়, তাহলে এই পুনরাবৃত্তি তখনই শেষ 

হবে যখন আমাদের ও শত্রুর শক্তির তুলনায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে। 
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লালফৌজ যখন শক্রর থেকে বেশি শক্তিশ!লী হবে, তখনই এই পুনরাবৃতিটা 

শেব হবে। তখন আমরাই শত্রুর বিরুদ্ধে পরিবেষ্টন ও দমন অভিযান 

চালাব, আর €ে তখন এই অভিযানের বিরোধিত1 করার চেষ্টা করবে, কিন্ত 

লালফৌজ 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান্রে বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেছিল, সে রকমের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে শক্রকে রাজনৈতিক ও 
সামরিক অবস্থ। স্থযোগ দেবে না। এটা নিশ্চিতভাবে বল। যায় যে, তখন 

প্ররিবেষ্টন ও দমন” অভিযানগুলির পুনরাবৃত্তি একেবারে শেষ না হলেও 

মোটাঁষুটি শেষ হয়ে যাবে । 
4 

পঞ্চম অধ্যায় 

রণনীতিগত প্রতিরক্ষা 
এই শিরোনামায় আমি নিয়লিখিত সমস্তাগুলির আলোচনা! করতে চাই £ 

(১) সক্রিয় প্রতিরক্ষা ও নিক্ছিয় প্রতিরক্ষা ; (০) 'পারবেষ্টন ও দমন, 

অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্ততি, €(৩) রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ ; 

(৪) রণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণ; (৫) পাণ্টা আক্রমণ শুরু করার সমন) ; 

(৬) সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করার সমস্তা 8 (৭) চলমান যুদ্ধ; (৮) ভ্রুত 

নিষ্পত্তির যুদ্ধ এবং (৯) নিমুলীকরণের যুদ্ধ । 

১। সক্রিয় প্রতিরক্ষা ও নিক্ষ্রিয় প্রতিরক্ষা 

প্রতিরক্ষার বিষস্্ব নিয়ে আমরা আগোচন। শুরু করছি কেন? ১৯২৪-২৭ 

সালের চীনের থম জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের ব্যথতার পরে, বিপ্লব খুবই তীব্র ও 

নিষ্টর শ্রেণী-যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। শত্রু গোট! দেশই শাসন করত আর 
আমাদের ছিল কেবল কিছু ক্ষুত্র সশস্ত্র বাহিনী। তাই গোঁড়া থেকেই শত্রুর 
“পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর সংগ্রাম চালাতে 

হয়েছে। পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানগুলোকে ভেঙে দেওয়ার সাথে নিবিড়- 
ভাবে সংযুক্ত রয়েছে আমাদের আক্রমণ । আর 'পরিবেষ্টন ও দমন অভিযান- 
গুলোকে আমর! ভেঙে দিতে সমর্থ হব কিনা, এর উপরই পুরোপুরি নির্ভর 
করছে আমাদের ভবিষ্যতের বিকাশ । “পরিবেইন ও দমন অভিযাঁনগুলোকে 
ভেঙে দেবার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে প্রায়শঃই আঁকাবাঁকা, এবং যেমন সোজা ও 

চি 

সরাসরি বলে আশ! কর! যায় তেমন পোজ ও সরাপরি নয়। প্রথম ও গুরুতর 
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সমন্ত। হচ্ছে, কিকরে আমাদের শক্তিকে সংরক্ষণ করা! যায় এবং শত্রুকে পরাস্ত 

করবার জন্ সুযোগের প্রতীক্ষা করা যায়। অতএব, লালফৌজের সামরিক 

কার্কলাপে বণনীতিগত প্রতিরক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে জটিল ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 

সমন্তা | 

আমাদের গত দশ বছরের যুদ্ধের মধে। রণনীতিগত 'গ্ুতিবন্ষার সমস্তায় 

প্রায়শঃই ছুটি বিচ্যুতি ঘটতো £ একটি ছিল শত্রুকে ছোঁট করে দেখা, আর 

অন্যটি ছিল তার ভয়ে সন্ত্রস্ত হওয়া। . 

শক্রকে ছোট করে দেখার ফলে বহু গেরিল। বাহিনী পরাজিত হয়েছে 

এবং লালফৌজ কয়েকবার পক পেরিবে্টন ও দমন” অভিযানগুলোকে ভে 

দতে ব্যর্থ হয়েছে । 

বিপ্রবী গেরিলা ন্বাহিনী যখন জবেখাত্র হট ভূল, জখন সেই বাহিনীর 

নেতার। শক্রর ও আমাদের নিজেক্গের পবিস্থিতির প্রায়ই সঠিকভাবে মুল] 

নির্ধারণ করতে পারত না। কোন একটা স্থানে আকন্মিক সশদ্ব অভ্া্থানে 

নিজেদের জয়লাঁত হয়েছিল বলে অথবা শ্বেত বাহিনীতে বিদ্রোহ সংগঠিত 

করতে সফল হয়ে'ছল বলে তারা শুধু ক্ষণস্থায়ী অন্গকুল পারস্থিতিটাই দেখতে 

পেয়েছিল, অথবা, যদিও পরিস্থিতি গুরুতর কিন্ত তাঁরা ত দেখতে পায়নি । 

তাই এইভাবে গ্রায়শঃই তারা শক্রকে ছোট করে দেখত ' অপরদিকে, 

নিজেদের দুবলতার ( অভিস্তার অভাব, শরক্রির শবল্পতা। ) ঈপলদ্ধিও তাঁদের 

ছিল নাঁ। শক্রু যে শক্তিশালী এবং আমরা যে দুবল-_এট| ছিল একট বাস্তব 

ঘটন, তবু কেউ কেউ এ নিঘ়ে ভাবতে চাইত না, শুধু আক্রমণের ঝুঁলিই 

আওড়াঙে, কিন্তু প্রতিরক্ষা € পশ্চার্দপসরণের কথা মুখেও আনত না! 

এইভাবে নিজেদের তারা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে শিরম্ম করে ফেলে 

তাদের কাধকলাপকে ভুল সথে চালিত করে।ছল । এই কারণেই বহু গেরিলা! 

বাহিনী পরাজিত হয়ু। 

একই কারণে যেসব 'ক্ষেত্রে লালফৌজ শক্রর পারবেষ্টন ও দমূন অভিযাঁন- 

গুলিকে ভাঙতে বার্থ হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত হল কোয়াংতুং প্রদেশের হাইফেং- 

লুফেং এলাকায় ১৯২৮ সালে লালক্কৌঁজের পরাজয়২০, আর কুওমিন্তাউ 

বাহিনী যে নিছক সহায়ক বাছিনী-_-এই তন্বের ভিত্তিতে সামরিক কারকলাপ 

পরিচালনার ফলে শত্রুর চতুর্থ “পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে ১৯৩২ 

সালের হুপে-হোনান-আনহুই সীমান্ত এলাকার লীলফৌজের ্বচ্ছন্দভাবে 
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কাধকলাঁক চালনার ক্ষমত। হারানো! । 

শত্রুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হবার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দৃষ্টাস্ত বু আছে। 

শত্রুকে যারা ছোট করে দেখত, তাদের বিপরীতে কেউ কেউ আবার 

শত্রুকে খুব বড় করে দেখত আর নিজেদের শক্তিকে দেখত খুব ছোট করে । 

স্থতরাং তারা অপ্রয়োজনীয় পশ্চারপপরণের নীতি অবলম্বন করেছিল এবং 

অন্ুরূপভাবেই প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে নিজেদেরকে নিরস্ত্র করে 

ফেলেছিল। এর ফলে গেরিল! বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল বা লালফৌজের 

কোন কোন যুদ্ধাভিযান ব্যর্থ হয়েছিল অথবা ঘাটি এলাক। হারাতে হয়েছিল । 

ঘাটি এলাকা হারানোর সবচেয়ে জলস্ত দৃষ্টাস্ত হচ্ছে পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও 

দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে কিয়াংসীতে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি 

এলাক! হারাতে হয়েছিল । দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ভুলের উৎপত্তি 

নেতার শক্রকে বাঘের মতো! ভয় করেছিল, সর্বন্্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খাড়া 

করেছিল, প্রতি পদে প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু এগিয়ে গিম্বে শত্রুর 

পশ্চাপাগে আক্রমণ চালাতে তারা সাহুস করল না, অথচ মেটা আমাদের পক্ষে 

হ্থবিধাঞ্জনকই হতো । এমনকি শক্রবাহিনীকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার 

গভীরে টেনে এনে খেরাও করে নিশ্চিহ্ন করার সাহসও তার! করল নাঁ। ফলে 

গোটা ঘাঁটি এলাকা হাতছাড়া হয়ে গেল আর লালফৌজকে বারো হাজার 

কিলোমিটারেরও বেশি পথে দীর্ঘ অভিযান চালাতে হল । তবু এই ধরনের 

ভূল ঘটার আগে সাধারণতঃ শররুকে ছোট করে দেখার “বাম” ভুল ঘটে থাকত 

১৯৩২ সালে প্রধান প্রধান শহরগুলিকে আক্রমণ করার সামরিক হঠকারিতাটা! 

ছিপ পরে শক্রর পঞ্চম “পরিঝেষ্টন ও দমন” অভিযানের মোকাবিলা করার 

ব্যপারে নিক্তিয় প্রতিরক্ষার লাইন অবলম্বনের মূল উতৎ্স। 

শত্রুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হবার চরমতম দৃষ্টাস্ত ছিল পশ্চাদপসরণবাদের 'চাং কুও- 

থাও লাইন*। হুয়াংহো নদীর পশ্চিমে লালফৌজের চতুর্থ ফ্রণ্ট-আমির 

পশ্চিম রুট বাহিনীর পরাজয়ই২১ হচ্ছে এই লাইনের চূড়ান্ত দেউলিয়াপন!। 

সক্রিয় প্রতিরক্ষার অন্ত নাম হচ্ছে আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা ব1 নির্ধারক 

জড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা । নিক্কিয্ব প্রতিরক্ষাকে নির্ভেজাল প্রতিরক্ষাত্মুক 

পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বা নিছক প্রতিরক্ষা বলা যায়। নিক্রিম্ন প্রতিরক্ষা! 

হচ্ছে বস্ততঃ একট! মেকি প্রতিরক্ষা, আর কেবল সক্রিয় প্রতিরক্ষাই হচ্ছে 

প্রকৃত প্রতিরক্ষা-_পাণ্টা আক্রমণ ও আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্তজনিত 
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প্রতিরক্ষা যতদুর আমি জানি, প্রাচীন বা আধুনিক যুগে, চীনে ব। বিদেশে 

এমন কোন মৃল্যবান সামরিক গ্রন্থ বা এমন কোন অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান 

রণবিশারদ নেই, ষা বা যিনি রণনীতিতে ও রণকৌশলে নিক্ষিয় প্রতিরক্ষার 

বিরোধিতা করেন না। শুধু নিরেট নির্বোধ বা উন্মাদ ব্যক্তিই নিষ্ক্রিয় 
প্রতিরক্ষাকে মন্ত্রপৃত রক্ষাকবচ হিসেবে বক্ষে ধাণ করে থাকে । তবু দুনিয়ায় 
এমন লোকও আছে, যারা এই ধরণের কাজও করে । এট! হচ্ছে যুদ্ধ চালনার 

মধ্যে একট! ভুল, এট সামরিক ব্যাপারে রক্ষণশীলতার অভিব্যক্তি । আমাদের 

দৃঢ়ভাবে তার রিরোধিত! করা উচিত। 

নবীন ও দ্রুত উন্নয়নশীল সাম্রাজাবাদী দেশগুলোর, অর্থাৎ জামানী ও 

জাপানের রণবিশারদর প্রচগ্ডভাবে রণনীতিগত আক্রমণের স্রবিধের পক্ষে ঢাক 

পেটায়, আর রণনীতিগত প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করে । এ ধরনের চিন্তা চীন! 

বিপ্রবী যুদ্ধের ক্ষেত্রে একেবারেই অস্থপযোগী। জার্মানী ও জাপনী সাম্রাজ্যবাদী 
রণবিশারদদের মতে, প্রতিরক্ষার একটা গুরুতর ছুরবলত! হচ্ছে--লোঁকজনের 

মনোবলকে অনুপ্রাণিত করার বদলে এটা লোকজনের মনোঁবলকে কাপিস়্ে 

দেঘ্। যেসব দেশে শ্রেণীদন্দ তীত্র এবং যুদ্ধ যেখানে শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল 

শাসকগোষ্ঠীর, এমনকি শুধু প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীরই 

উপকার সাধন করে, সেইসব দেশের ক্ষেত্রে এট খাটে । কিন্তু আমাদের অবস্থ। 

ভিন্ন । বিপ্লবী ঘাটি এলাকাগুলোকে রক্ষা করার ও চীনকে রক্ষা করার 

শ্লোগান দিয়ে আমরা জনগণের ব্যাপকতম সংখ্যাধিক্যকে এঁক্যবদ্ধ করতে পারি 
একমন একপ্রাণ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য, কারণ আমরা হচ্ছি উৎপীড়িত ও 
আক্রমণের শিকার । গৃহযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজও 
প্রতিরক্ষার পম্থা ব্যবহার করে শক্রুদেরকে পরাজিত করেছিল । সাআজ্যবাদী 

দেশগুলি যখন আক্রঘণের জন্য শ্বেত রক্ষীদের সংগঠিত করেছিল, শুধু যে 

তখনই সো ভিয়েতকে রক্ষা করার শ্লোগান দিয়ে তার! যুদ্ধ চালিয়েছিল তাই 

নয়, এমনকি অক্টোবর অভ্যু্থানের জন্য যখন প্রস্তিত চলছিল তখনও সামরিক 

সমাবেশ করা হয়েছিল রাজধানী রক্ষা করার শ্লোগান দিয়ে । সমস্ত ন্যায় যুদ্ধে 

প্রতিরক্ষা রাঁজনীতিগত শত্রুদের ওপরে একটা আচ্ছন্নতাই শুধু হি করে না, 

অধিকন্ত যুদ্ধে যোগদান করবার জন্য জনসাধারণের পশ্চাৎ্পদ অংশকে ও জাগিয়ে 

ভুলতে পারে । 

মার্ক বলেছিলেন, একবার সশক্্র অভ্যুত্থান শুরু হলে আক্রমণে এক 
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মুহূর্তের জন্যও বিরতি দেওয়া চলবে না২২। এর অর্থ হল, শত্রুর অপ্রস্তত 

অবস্থার স্থযোগে হঠাঁৎ অভ্যুত্থান করবার পরে জনসাধারণ অবশ্ঠই প্রতিক্রিয়াশীল 

শাসকদের তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে বা পুনরুদ্ধার করতে 
স্থযোগ দেবেন না, এই সুহ্র্তটিকে ব্যবহার করেই দেশের ভেতরকার প্রতিক্রিয়া- 
শীল শাসকশক্তি যখন প্রস্তুতিবিহ্ঠীন অবস্থায় থাকে তখন তাকে আঘাত করা 

উচিত। আর যে বিজয় অর্জিত হয়েছে তা নিয়ে সন্থষ্ট থাকা উচিত নয়, 
শত্রুকে ছোট করে দেখ! উচিত নয়, শত্রুর ওপর ক্মাক্রমণ চাঁলনায় টিলে দেওয়! 
অথব। এগিয়ে যেতে ইতন্ততঃ কর। উচিত নস, এবং শব্কে ধ্বংস করবার 
স্থযোগ ফস্কে যেতে দেওয়। উচিত শয়, তাহলে বিপ্রব পরাজিত হবে। 
এট! ঠিক । কিন্ত এর মানে এই নম্ব যে, বখন শক্রপক্ষ ও আমাদের পক্ষ 
উভয়েই সামরিক প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত, এবং শক্র উৎকৃষ্ট অবগ্থায় থেকে 
আমাদের উপর চাঁপ দিচ্ছে, তখনও আমাদের বিপ্লবীদের প্রতিরক্ষাসূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। আস্ত বোঁকাই কেবল এখন ধারণা পোষণ 
করে। 

সামগ্রিকভাবে দেখলে, এ পরধস্ত আমাদেব ঘুদ্ঘটি হল কুওমিন তাডের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ । কিন্ত সামরিক ক্ষেত্রে এ যুদ্ধ শক্রর 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান্কে 
ভেঙে দেবার কূপ শিছেছে। 

সামরিকভাবে বলতে গেলে, আমাদের এ যুদ্ধ হচ্ছে পথায়ক্রমে প্রতিরক্ষা 
ও আক্রমণ । আমাদের পক্ষে আক্রমণ প্রতিরক্ষার আগেই খটুক বা পরেই 
ঘটুক. তাতে কিছ আসে যায় না, কারণ শুল কথাটা হচ্ছে পরিবেষ্টন ও 
দমন” অভিথাঁনকে ভেঙে দেওয়া । পিরিবেইন ও দমন” অভিযাঁনকে ভেঙে দেখার 
আগে পথস্ত প্রতিরক্ষা চলে খাঁকে আর তার পরেই শুরু হয় আক্রমণ 
এটা হচ্ছ একই বিনখ্ষর ছুটি পর্যায়। আর শত্রুর একটা '“পরিবেষ্টন ও 
দমন, অন্িযানকে তার অন্য একটা পরিবেঈন ও দমন” অভিযাঁশ ঘনিষ্ঠভাবে 
অনুসরণ করে। এই ছুটি পর্যায়ের মধ্ধ্য আক্রমণের পধায়ের ছেয়ে প্রতিরক্ষা 
প্যায়ই অধিকতর জটিল ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেমন করে 'পরিবেষ্টন 
ও দমন” অভিযানকে ভেঙে দেওয়া যায়, তার বহু সমস্তাই এতে জড়িত। 

এখানকার মৌলিক নীতি হচ্ছে সক্রিয় প্রতিরক্ষাকে স্বীক!র করা আর নিক্রিয় 
প্রতিরক্ষার বিরোধিতা করা । | 

আমাদের গৃহযুদ্ধের কথা বলতে গেলে, লাঁলফৌজের শক্তি বখন শক্রর 
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শক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে, সাধারণভাবে রণনীতিগত প্রতিরক্ষার তখন আমাদের 
দরকার হবে না। তখন আমাদের নীতি হবে কেবল রণনীতিগত আক্রমণ ৷ 

এই ধরনের পরিবর্তন নির্ভর করবে শক্রর ও আমাদের শক্তিস্থিতির 

সামাগ্রক পরিবর্তনের ওপর । সেই সময়ে অবশিষ্ট প্রতিরক্ষা হবে শুধু আংশিক 

চরিত্রের । 

২। “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুছে। 

সংগ্রামের প্রস্তুতি 

*ক্রর একটি পরিকল্পিত পপরিবে্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় 
ও যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্ততি না থাঁকলে ত*মর! নিশ্চয়ই একট। নিদ্িয্ন অবস্থার 

গিয়ে পড়তে বাধ্য হব। প্রস্থত না হয়ে তাড়াহুড়ো করে কোন লড়াইয়ে লেগে 

গেলে জয়লাঁভের নিশ্চয়তা থাকবে না। তাই, শত্রু যখন “পরিবেষ্টন ও দমন' 

অভিযানের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে, তখন আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিহাধ হচ্ষে 

'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে জংগ্রামের প্রস্ততি করা । আমাদের 

বাহিনীর মধ্যে এ ধরনের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠেছিল, তা শিশুক্বলভ 

ও হাত্তকর । 

এখানে একট কঠিন জঅমস্তা আছে, য! দিয়ে সতজেই তর্কবিতর্ক ঘটত 

পারে? লেটা হল-_আমরা কখন আমাদের আক্রমণ শেষ করব এবং শক্রুগ 

নতুন 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্ততি-পর্যায়ে যান ? 

যখন আমর! বিজয়-সফল্যের সঙ্গে আক্রমণ চাল।!ই, "দার শত্রু যখন প্রতির্ক্ষায় 
লিপ্ত থাকে, তখন শক্র তাঁর পরবতা পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের জন্য 

গোপনে গোপনে প্রস্তুতি চালায়, আর তাই আর কখন তার আক্রমণ শ্বরু হবে 

আমাদের পক্ষে তা জানা কঠিন। পপারবেষ্টন ও দমন অভিযাঁন্র বিরুদ্ধে 

আমাদের সংগ্রামের প্রস্তরতির কাজ যদি খুবই আগে "মগ শব কর। হয়, 

তাহলে আমাদের পূর্ব আক্রমণের থেকে পাওয়া স্তবিণ ও লাভ কমে যেতে 
বাধ্য। আবার তাতে কখনো কখনো লালফৌজ ও জনগণের উপরও কিছু 
অনিষ্টকর প্রভাব দেখ! দিতে পারে। কারণ প্রস্তুতি পর্ধায়ের মুখ্য কর্মব্যবস্থা 
হচ্ছে সামরিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণের প্রস্ততি আর তারজন্য রাঁজনৈতিক 
সক্রিয়করণ । কোন কোন সময়ে যদ্দি খুবই আগে প্রস্ততি শুরু হয় তাহলে 
শত্রুর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পরেও 
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শত্রুর দেখা না পেয়ে আমাদের আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করতে বাধ্য 

হতে হবে। কখনো কখনো আবার আমরা যখন নতুন আক্রমণ শুরু করছি, 
ঠিক সেই সময়ে শত্রু তার আক্রমণ শুরু করে দেবে, ফলে আমরা একটা কঠিন 

অবস্থার মধ্যে পড়ব। তাই প্রস্তুতি শুরু করবার উপযুক্ত মুহর্তটি বেছে নেওয়া 
হচ্ছে একট] গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা। | শত্রুর ও আমাদের নিজেদের অবস্থার দিকে এবং 

উভয়ের সম্পর্কের দিকে যথাযোগ্য দৃষ্টি রেখে এঈ সুহ্র্তটিকে স্থির করতে হবে। 
শত্রুর অবস্থা জানাবার জঙ্গ আমাদেব তার রাজনৈতিক, সামরিক ও আঘথিক 

অবস্থ। এবং শত্রু এলাকার জন্মত সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে । এইসব 

তথ্যের বিশ্লেষণ করার সময়ে আমাদের অবশ্যই শক্রর গোটা শক্তিকে 

পর্াপ্তভাবে বিবেচনা করতে হবে। তার অতীতের পরাজয়ের ব্যাপ্তিকে 

অতিরঞজিত করে দেখা চলবে না, কিন্তু আবার তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দঃ তার 

আথিক অস্ুবিধা ও অতীতের পরাজয়ের প্রভাব ইত্যাদিকে হিসেবে ধরতে না 
পাঁরাও আমাদের অবশ্যই চলবে না। আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে, অতীতের 

জয়ের ব্যান্তিকে অতিরঞ্জিত কর চলবে না, এবং আমাদের অতীতের জয়ের 

প্রভাবকে পর্যা্চভাবে বিবেচন! না করাও অবশ্যই চলবে না । 

তবুও, প্রস্তুতি শুরু করার উপযুক্ত মুহূর্ত সম্বদ্ধে সাধারণভাবে বল যায় যে, 

খুব দেরী করে শুর করার চেয়ে বর খব' আগে শুরু করাটাই ভাল । কারণ 

খুবু দেরী করে শুরু করাঁর চাইতে খুব আশে শুরু করাটাই ক্ষতি কম, আর তাঁর 
সুবিধা হচ্ছে এই যে, আগে থাকতে প্রস্তুত হতে পারলে সম্ভাব্য বিপদকে 

এড়ানো যায় এবং মৌলিকভাবে আমরা অপরাজেয় অবস্থায় দাড়াতে পারি । 

প্রস্তুতি পধায়ের প্রধান প্রধান সমস্ত! হচ্ছে লালফৌজের পশ্চাদপসরণের 
প্রস্তুতি, রাজনৈতিক সক্রিয়করণ, নতুন সৈন্য ভাতি করা, আথিক ও খাছ্ধ- 
প্রস্ততি এবং রাজনৈতিক শক্রদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ কর! উচিত তাঁর 

সমস্ত! ইত্যাদি । 

লালফৌজের পশ্চাঁদপসরণের প্রস্তুতির অর্থ হল, যাতে লালফৌজ নিজের 
পশ্চাদপসরণের পক্ষে অস্থবিধাজনক এমন পিকে চলে না যায়, আক্রমণ করতে 

অতি বেশি দূর অগ্রসর না হয় এবং খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। শত্রুর 
বিরাাকার আক্রমণের পূর্বক্ষণে লালফৌজের প্রধান শক্তিকে অবশ্তই এই সবের 

দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই জময় লালফৌজের প্রধানতঃ নজর দিতে হবে 
ুদ্ক্ষেত্র স্ষ্টটি করার১৩, সরবরাহাদি সংগ্রহ করার, নিজেদের শক্তি বাড়ানোর 
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ও নিজেদের সৈনুদের ট্রেনিং দেবার পরিকল্পনাগুলোর উপার। 
রাজনৈতিক সক্রিয়করণ হচ্ছে পরিবে্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 

সংগ্রামের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমন্তা | অর্থাৎ লালফৌজের জোৌকজনকে এবং ঘাটি 
এলাকার জনগণকে আমাদের এটা স্পষ্টভাবে, দৃঢ়ভাবে ও পুরোপুরিভাবে বলে 

দিতে হবে যে, শত্রর আক্রমণ অবশ্বস্তভাবী ও আসন, আর সে আক্রমণে 

জনগণের গুরুতর ক্ষতি হবে। সঙ্গে সঙ্গে শব্রুর হূর্বলতা, লালফৌজের অনুকূল 

অবস্থ। জয়লাতভে আমাদের অদাম্য সংকল্প এবং আমাদের কাজকর্সের দিকনির্দেশ 

ইত্যাদি তাদেরকে জানাতে হবে। শক্রর “পরিবেষ্টন ও দমন” অন্বিযানের 
বিরোধিতা ও ঘণটি এলাকাকে রক্ষা করার জন্যে সংগ্রাম করতে লালফৌজ 
ও সমস্ত জনগণকে আমাদের আহ্বান জানাতে হবে। সামরিক দ্দিক থেকে 

যা গোপনীয় তা বাদে, রাজনৈতিক সক্র্রিয়করণ খোলাখুলিভাবে করতে হবে, 

আর বিপ্রবের স্বার্থকে যার! সমর্থন করতে পারে এমন সবার মধ্যে এই কাজ 

করার জন্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে! এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে 
কমীদেরকে বোঝানো । 

নতুন সৈন্যদের ভর্তি করতে হবে ছুটি বিবেচনার ভিত্তিতে ঃ একদিকে 
জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান এবং জনসংখ্যার অবস্থা বিবেচনা! করতে 

হখে, অন্যদিকে লালফৌজের সেই সময়কার অবস্থ। এবং পরিবেষ্টন ও দমন, 

অভিযানের বিরুদ্ধে গোটা যুদ্ধাভিযানে লালফৌজের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতিকেও 

বিবেচনা! করতে হবে। 

আথিক সমন্তা ও খান্ত সমস্তাঃষে প্রত্যাভিযানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
একথা বলাই বাহুল্য। শত্রর অভিযানের মেয়াদকাল যে বধিত হতে পারে 
তা আমাদের বিবেচনা কর! উচিত। পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানের বিরুদ্ধে 

সমগ্র সংগ্রামে মুখ্যতঃ লালফৌজের জন্য এবং তা ছাড়া বিপ্রবী ঘাটি এলাকার 
জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রব্যসামগ্রীর ন্যুনতম পরিম:ণের হিসাব ধর। 

উচিত । 

রাজনীতিগত বিরোধীদের সম্পর্কে সতর্ক না হলে চলবে না । কিন্তু তাদের 

বিশ্বাসঘাতকতা! সম্পর্কে অত্যধিক শঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 

গ্রহণ করাও আমার্দের উচিত নয়। জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী কৃষকের সঙ্গে 

ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে হবে, মুখ্যতঃ রাজনীতির দিক থেকে তাদের কাছে 

ব্যাপারটাকে পরিষ্কারভাবে ব্যাধ্যা করতে হবে, তার৷ যাতে নিরপেক্ষ থাকে 
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তার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরে নজর রাখার জন্য 

জনসাধারণকে সংগঠিত করতে হবে। কেবল অতি অল্পসংখ্যক জবচেয়ে 

বিপজ্জনক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারের মতো! কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 

যায়। | 

পরিবেষ্টন ও দমন আভযানের বিরুদ্ধে সংগাম কতটুকু বিজয়লাভ কবে 
তা' প্রস্তুতি পায়ের কর্তরা যে পরিযাণে স্সম্পন্ন হবে, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 

জন্িত। শত্রুকে ছোট কবে দেখার কারণে প্রস্ততিতে শিথিল হওয়। এবং 

শত্রুর গ্মাক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে হৃতভন্দ হওয়!_এ ছুটিই হচ্ছে অনিষ্টকর 

বঝৌঁক 'এবং দূঢ়ভাবে এর বির্রারধিতা করা উচিত । আমাদের প্রয়োজন হল 

উৎসাহী কিন্ত স্থিরাচত্ত মনে !বুত ২, ব্যাপক কিন্তু শুংখলাপূর্ণ কাজের । 

৬। রণনীতিগত পশ্চাদশসরণ 

নিকষ্ট পৈন্যবাহছিনী যখন উতকুষ্ট শত্রবাহিশীর আক্রমণের সম্মুখীন হয় এব 

(বিবেচনা! করে যে, £সহ আক্রমণকে দ্রুত চর্মার করা অসম্ভব, তখন সেই 
সৈন্যবাহিনী হিজের সৈন্তশন্ডিকে সংরক্ষিত করে রাখার ও শত্রুকে পরাজিত 

করবার স্রযোগেল প্রতীক্ষা করবার জন্য «য স্ুুপরিকল্লিত রণনীতিগত পদক্ষেপ 

গ্রহণ করে, তাই হচ্ছে রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ । সামরিক হঠকারীরা কিন্তু 

দুটতাঁর সঙ্গে এই ধরণের পদক্ষেপের বিরোধিতা করে ; “গেটের বাইবেই শত্রুকে 
ঠেকিয়ে রাখতে হবে,_-এই তাদের অভিমত । 

আমর! সবাই জাশি যে, দুজন মুষ্টিযোদ্বা যখন লড়ে, তখন স্থচতুর 

ষ্টিযোদ্ধ। প্রায়শঃই গোঁড়াতে এক কদম পিছু হটে যায় আর নির্বোধ মুষ্টিযোদ্ধাটি 
প্রচগ্ডভাবে হঠকারীর মতো সাধনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রথম মুহূর্তেই তার 
যাবতীয় কলাকৌশল প্রয়োগ করে ফেলে, আর শেষে প্রায়ই দেখা! যায় যে 
লোকটি গোড়াতে একটু পিছু হটে গিয়েছিল, তারই আঘাতে নির্বোধ 

মুষ্টযোদ্ধাটি ধরাশায়ী হয়েছে । 
শুই ছু চুম্ান২৪ নামক উপন্যাসে হুং নামে একজন ড্রিলমাষ্টর ছাই 

চিনের গৃহে লিন ছুংকে দন্বুদ্ধে আহ্বান করল, এবং কয়েকবার হুংকার করে 

ডাকপ--'আয় দেখি” আব পেখি আয় দেখি'। লিন ছুং পিছিয়ে যেতে 

লাগল এবং শেষে হুংস্বের দুবল দিকটা ধরতে পেরে এক ঘুসিতে তাকে মাটিতে 

ফেলে দিল । 
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বসম্ত ও শরতের “ছুনছিউ” যুগে লু ও ছা রাজ্য২৫ দুটির মধ্যে যুদ্ধ বাধল। 

হী রাজ্যের-সৈন্যবাহিনী ক্লাস্ত হয়ে পড়বার আগেই লু-এর রাজা ভিউক চুয়াং 
তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে বাধা দিল ছাঁও 

কুই। চুয়াং তখন 'শক্র যখন ক্লান্ত হয়, আমরা তখন অক্রমন করি'__এই 

রণকৌশল গ্রহণ করে ছী"র বাহীনীকে পরাজিত করেছিল । চীনের সামরীক 
ইতিহাসে এট! হচ্ছে দুর্বল জৈন্যবাহিনীর শক্তিশালি দৈন্যবাহিনীকে পারাজিত 

করার একটা সুবিদিত দৃষ্টান্ত । ইতিহাসবিদ ছিউ মিংয়ের ২৬ বর্ণনা! দেখুন £ 

বসন্তে ছী-বাহিনী আক্রমন করল । রাজা যুদ্ধ করতে চাইলেন । এমন 

সয়ম ছাঁও কুই তাঁর দর্শনপ্রার্থী হল। তার গ্রতিবেশিগণ বলল, এটা 

হচ্ছে মাংসখাদক আঁধকারিদের কাজ, তুমি তাতে নাক গলাচ্ছ কেন?" 
ছাঁও উত্তর দিল, “মাংসখাদিকগণ নিতাধি, তার স্থদুরপ্রসারী পরিকল্পনা 

করতে পাঁরে না) সে রাজার সঙ্গে দেখ। করল এবং তাকে জিজ্ঞাস' 

করল, যুদ্ধ করতে যেয়ে আপনি কিসের উপর নির্ভর করবেন ?, রাজ 

উত্তরে বললেন, খাছ্য ও পোঁশাঁকাদি সকলই স্বীয় উপভোগের জন্য রাখবার 

সাহস আমার কোনদিনই নেই, পরন্্ সদাই সকলের সঙ্গে তা আমি ভাঁগ 

করে গ্রহণ" করে থাকি । ছাও কুই বলল, “এমন তুচ্ছ ভিক্ষাদদান সকলের 

কাছে গিয়ে পৌছাতে পারে না । প্রজাগণ আপনার অনুসরণ করবে ।না।, 
রাজ। বললেন, “দেবগনকে প্রাপ্যের কম যজ্ঞপশ্র, মণি বা পষ্রবন্ত্র নৈবেছ্য 

উৎ্লর্গ করে প্রতারণা করবার সাহস রাখি না, আমি আস্থা রাখি ।” ছাঁও 

বলল, “এই যৎসামান্ত ভক্তি কোন স্থান অর্জন করবে না। দেবতারা 

আপনাকে আশীর্বাদ করবেন না।” রাজা বললেন, ছোট-বড় যাবতীয় 

অভিযোগ পুংখান্পুংখরূপে বিচার করতে অক্ষম হলেও আমি নিয়তই সত। 

নিবেদন করে থাকি ।' ছাও কুই বলঙস্গ, “এতে জনগণের প্রতি আপনার 
গভীর অন্থরাগকেই প্রমাণ করছে, অতএব আপনি যুদ্ধ করতে পারেন। 

আপনি যখন যুদ্ধে যাবেন আমি তখন আপনার অঙ্থগমন করতে চাই । 
রাজ! আর ছাও কুই একই রথে চড়ে ধুদ্ধযান্রী করলেন । ছাংশাওতে যুদ্ধ 
বাধল। আক্রমন আ।রভ্ভ করবার জন্ত রাজ! ছুন্দুভি নিন্া্দ করতে উদ্ভত 

হলে ছাও কুই বলল, “এখনই নয় 1 ছী-বাহিনী তিন বার ছুন্দুভি নিনাঁদ 

করবার পর-্ছাও কুই বলল, “এখন আমার! দুন্ধুভি শিনাদ করতে পারি ॥ 
ছী-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। রাজ পলায়মান শক্রবাহিনীর পশ্চান্জাবন 
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করতে চাইলেন । আবারও ছাঁও কৃই বলল, “এখনই নয় ।, ছাঁও রথ থেকে 

নীচে নেমে শত্রর রথচক্রের রেখাগুলি পরীক্ষা করে দেখল। তারপর 

রথের হাতলের উপর আরোহুণ করে দুরের পানে তাকিয়ে দেখে বলঙ, 
এখন আমার পশ্চান্ধাবন করতে পারি ।, অতএব, ছী বাহিনীর পশ্চাবদ্ধান 

করা আরম্ভ হল। বিজয়" অজিত হবার পরে রাজ! ছাও কুইকে জিজ্ঞাসা 
করলেন যে* কেন সে এমন পরামর্শ দিয়েছিল। ছাঁও উত্তর দিল, “লড়াই 

নির্ভউর করে সাহসের উপরে । প্রথম ছুন্ুভি নিনাদে সাহস সঞ্চারিত হয়, 

দ্বিতীয় দুন্টুভি নিনাদে তা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, আর তৃতীয় ছুন্দুভি নিনাদে 
সাহস সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে পড়ে । শত্রুর সাহস যখন নিঃশেষ হয়ে পড়ল 
আমাদের সাহস তখন প্রচণ্ড, অতএব, আমরা জয়লাভ করলাম । কিন্তু 

বড় রাজ্যের সামরিক চাঁপ অঙ্কধাবন করা কঠিন, গুপ স্থান থেকে আকস্মিক 

আক্রমনের আশঙ্কা আমি করেছিলাম । কিন্তু যখন আম দেখলাম যে, 

শাক্রর রথচক্কের রেখাগুলি এলোমেলো হয়ে চলে গেছে এবং দুরে তাকিয়ে 

দেখলাম যে, তাকের পতাকাগুলি ঝুলে*পড়েছে, তখনই আমরা পশ্চাদ্ধাবনের 
পরামর্শ দিয়েছিলাম । 
একট। ছুর্বল রাষ্ট্রের একটা শক্তিশালি রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করবার ঘটন। 

ছিল এটা । বিবরণে বল! হয়েছে যুদ্ধের আগে রাজনৈতিক প্রস্তুতির কথা-_ 
জনগণের আস্থা অর্জনের কথা । পাণ্টা আক্রমনের পর্যায়ে প্রবেশ করার 

পক্ষে অস্থকুল রণক্ষেত্রে ছাংশাও-এর কথা । এই বিবরণে বর্ণনা কর! হয়েছে 

পাণ্টা আক্রমণ শুক করার পক্ষে অনুকুল সময়ের কথা অর্থাৎ শত্রুর সাহস যে 

সময়ে মিঃশেষ হয়ে পড়েছে আর আমাদ্রে সাহস পূর্ণ হয়ে উঠেছে--সেই 

সময়ের কথা । এবিবরণে আরও বলা হয়েছে পশ্চাদ্ধাবন শুরু করার অন্থুকুল 
মুহূর্তের কথা, অর্থাৎ ষে মূহুর্তে শক্রর রথচক্রের রেখাগুলি এলোমেলোভাবে 

চলে গেছে এবং তার্দের পতাকাগুলি ঝুলে পড়েছে, সেই মুহূর্তের কথা । উক্ত 

বিবরণে বণিত লড়াইটি বড় না হলেও তাতেই রপ্নীতিগত প্রতিরক্ষার 
মূলনীতিগুলির কথ! বল! হয়েছে। এইসব মূলনীতি প্রয়োগ করে যুদ্ধে জয়লাভ 

করার বহু বাস্তব উদ্দাহরণ রয়েছে চীনের সামরিক ইতিহাসে । ছু ও হান-এর 
মধ্যে ছেংকাওয়ের লড়াই২৭, সিন ও হানের মধ্যে খুনইয়াংঘ়ের লড়াই ২৮, 

ইউয়াঁন শাও ও ছান ছাঁওয়ের মধ্যে কুয়ানতুয়ের লড়াই২৯, উ ও ওয়েই-এর 

মধ্যে ছিপি”র লড়াই ৩০, উ এবং শু'র মধ্যে ইলিংয়ের লড়াই৩৯, ছিন ও তোং- 
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চিনের মপো ফেইশুইয়ের লড়াইয়ের৩২ মতো বিখ্যাত লড়াইগুলির প্রত্যেকটিতে 
যুদ্ধরত দুই পক্ষেব শক্তি ছিল অসম. হুর্বলতর পক্ষ প্রথমে কিছুটা পিছু হটে 

গিয়োছপ, আর শত্রু আঘাত /ানবার পরেই শুধু সবযোগ নিয়ে প্রত পক্ষকে 

আঘাত হেনেছিল, তাই তারা যুদ্ধে জয়লাভ হ্বেষ্ছিল । 

আমাদের যুগ শুরু হয়েছিল ১৯২৭ সালের শরৎকালে। দে সময়ে 

আমাদের আদে। কোন অভিজ্ঞতা ছিপ না। নানছাং অভ্াখান৩৩ ও 

কয়াংচৌ  অভ্যর্থান৩৪ ব্যর্থ হল, আর “শরৎকালীন ফলল? অ )খাঁনের৩৫ 
সময়ে লালফৌজও হুনাণ-কুপে-কিয়া*পী সীমান্ত এলাকায় কয়েকবার যুদ্ধে 
পরাজিত হুল এবং হুনান-কিয়াংসী জীমাস্তস্থ চিংকাঁং পার্বত্য অঞ্চলে সরে শেল । 

নানছাঁং অভ্যর্থানের পয়াজফের পরে যেসব সৈন্যবাহিনী অবশিষ্ট ছিল পরবর্তী 
বছরের এঠ্রিল মাসে তারাও দৃক্ষিপ হুনান হয়ে চিংকাং পর্বতে সরে এল । 

তবু ১৯২৮ সালের মে মাস থেকেই গেরিলাধুদ্ধের যে মৌলিক নীতিগুলি 

উদ্ভূত হয়েছিল, সেগুলি ছিল তখনকার অবস্থার উপযোগী এবং প্রকৃতিতে 

সরল। 'তা হল ১৬টি চীন শবের স্থত্র_-শক্র এগোয়” আমর] পিছিয়ে যাই | 

শক্র শিবির ক্ষেলে, আমর! হয়রান করি । শক্র ক্লাম্ত হয়, আমরা আক্রমণ 

করি। শক্র পালায়, মামবা পিছনে ধাওয়া করি।” এই ১৬টি চীশ। শব্দের 

সুত্রের সামবিক মুশনীতিকে লি লি-সান লাইনের পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি শ্বীকার 
করেছিল। পরে আমাদের সামরিক কাধকলাপের মূলনীতি আরও বিকাঁশলাভ 
করেছে । কিয়াংসী ঘাটি এলাকায় প্রথম “পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের 

বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে 
আনার নীতিটিতে উপস্থাপিত কর। হল, অর কাজেওলাগানো হল সফলভাবে । 

শত্রুর তৃতীয় পিরিবেষ্টন ও দযন' অভিযানকে যখন ব্যর্থ করা হল, তখন লাল- 

ফৌজের সামরিক কাধকলাপের মুলনীতিগুলো সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়ে গেছে। 

এটা ভচ্ছে সামরিক মুলনীতিগুলোর বিকাশের এক নতুন পর্যায় । এই মূল- 
নীতিগুলোর বিষয়বস্ততে প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল আর রূপের দিক 

থেকেও অনেক পরিবতিত হয়েছিল প্রধানতঃ সেগুলি তাদের অতীতের সরল 

প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্ত মৌলিক নীতি ছিসেবে আগেকার 

সেই ১৬টি চীন! শব্দের স্ত্রই থেকে গেছে । পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযাঁনের 

বিরুদ্ধে সংগ্রামের মৌলিক নীতিগুলো! গেঁথে রয়েছে ১৬টি চীনা শবের ক্ৃুত্রে, 
এ স্ুত্রের সামিল ছিল ছুটি পধায়-_রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত 
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আক্রমণ, আর প্রতিরক্ষার সময়ে এ শুত্রের সামিল ছিল রণনীতিগত পশ্চাদ- 

পসরণ ও রণনীতিগত পাণ্টা৷ আক্রমণ--এই ছুটি পর্যায়ই । পরে যা যোগ কর! 

হয়েছে তা শুধু এই শ্যত্রের বিকাশ । 

তৃতীয় “পরিবেষ্টন ও দমন”? অভিযানকে বিধ্বস্ত করবার পরে 'একটি অথব 

কয়েকটি প্রদেশে সর্বপ্রথমে বিপ্লবের বিজয় অর্জনের জন্য সংগ্রাম” শীর্ষক পাটির 
প্রস্তাবের মধ্যে নীতির দ্িক থেকে মারাত্মক ভুল ছিল। এই প্রস্তাব 

প্রকাশিত হবার পরে, ১৯৩২ জালের জান্রয়াসী মাস থেকে শুরু করে বাম 

স্থবিধাবাদীরা সঠি্গ দূলশীতিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাল এবং শেষ পর্যন্ত 
এই জঠিঞ্চ মৃপনাতিগুলি বাতিল করে দিল, আর সেগুলে'র বিপরীতে 

পুরো আর এক গুচ্ছ তথাকথিত 'নতুন মূলনীতি” অথবা! “শিয়মিত নূলনীতি' 
প্রবর্তন করল। খন থেকে আগেকার নূলশীতিগুলোকে আর শিয়মিত বলে 

ধরা হতে] না, পরন্ত সেগুলোকে “গেরিলাবাদ? আধ্য। দিয়ে অস্বীকার কর! 

হতো । “গেরিলাঁবাদ'-বিরোধী আবহাওয়ার প্রীধান্য পুরো তিন বৎসর ধরে 

বিরাজমান ছিল । এর প্রথম পরধীয়টি ছিল সামরিক হঠকাঁ্িতা, দ্বিতীয় 

পর্যায়ে সেটা হয়ে উঠল সামরিক রক্ষণশীলতা, আর শেষ পস্ত তৃতীয় পর্যায়ে 

সেট পাঁরণত ছল প্লায়নবাদে । ৯৩২ সলের জানুয়ারী মাসে কুইংচী 

প্রদেশের চুনই শহরে পার্টির কেন্দীয্ু কমিটির পলিটব্যুরোর বধিত অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত.হওয়ার সময়েই শুধু এই ভুল লাইনকে দেউলিয়! বলে ঘোষণ। করা হুল, 
আর আগেকার লাইনের নিভূলতাকে পুনরায় ত্বীকার করে নেওয়া হল । কিন্তু 

এটাকে অর্জন কপার জন্য কতই না মুল্য দিতে হয়েছে। 

যেসব কমরেড তীব্রভাবে 'গেরিলাবাদদের বিরোধিতা! করেছিল তার। 
খলেছিল £ শত্রকে প্রলুন্ধ করে আমাছের এলাকার গভীরে টেনে আনাটা ভুল, 

কারণ এমনি করে বু জায়গা আমাদের ছেড়ে আঙ্তে হল। আগে 

এইভাবে বিজয় অজিত হলেও এধনকার অবস্থা কি অনেক তফাৎ হয়ে যায়নি ? 

অধিকন্ত, জায়গা ছেড়ে না দিয়ে শক্রকে পরাজিত করাট। কি আরও বেশী 

ভাল ছিল না? শন্রকে তার !ন্জ এলাকায় বা তার ও আমাদের এলাকার 
সীমান্তে পরাজিত করাটা কি আরও বেদী ভাল ছিল না। আগের 

নীতিগুলিতে “নিয়মিত” বলে কিছুই ছিল না, আর সেগুলি ছিল শুধু গেরিলা 

বাহিনীর দ্বার ব্যবহৃত পদ্ধতি । এখন আমাদের নিজন্ব বাষ্টু স্থাপিত 

হয়েছে এবং আমাদের লালফৌজ একটা নিয়মিত বাহিনী হয়ে উঠেছে। চিয়াং 
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কাই-শেক ও আমাদের মধ্যে যে যুদ্ধ, ত! হচ্ছে ছুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার যুদ্ধ 
এবং ছুটি বিরাট সৈন্তবাহিনীর মধে)কার যুদ্ধ । ইতিহাসের পুনরাবৃতি 
ঘটানে। উচিত নয়, আর গগেরিপাবাদের, সমস্ত কিছুই পুরোপুরিভাবে 
ত্যাগ করা উচিত। নতুন নীতিগুলে! 'পুরোমাআায় মারকসবাদী” এবং পূর্বের 
নীতিগুলোর ্যষ্ট হয়েছিল পাহাড়-পর্বতে অবস্থিত গেরিল। বাহিনীগুলোর 

বারা, এবং পাহাড়-পর্বতে তো! আর মাকসবাদ ছিল দা । নতুন নীতিগুলো ছিল 

পুরানো নীতিগুলোর বিপরীত । সেগুলি হল £ “একজনকে দশজনের বিরুদ্ধে 

লড়াঁও, দশ জনকে একশ জনের বিরদ্ধে লড়াঁও, নিভাঁকভাবে ও রুতসংকল্প 
হয়ে লড়ে যাও, বিজয়কে কাজে লাগিরে সরাদরি শত্রুকে ধাওয়া কব, কল 

ফ্রপ্টে আঘাত হান» (প্রধান প্রধান শহর গুলে! দখল কর”, আর, “ছুই “মুষ্টি” দিয়ে 
একই সঙ্গে দুর্দিক থেকে আখাঁত হান । শত্র যখন আক্রমণ করত তখন তা'র 

মোকাবিলার পদ্ধতি ছিল 2 “প্রবেশঘ্বারের বাইরে শক্রকে ঠেকিয়ে রাখা» 

প্রথমে আঘাত হেনে প্রাধান্য "্র্জন করা”, “আমাদের হাড়িকুড়ি ভেঙে খান 

খান হতে ন' দেওয়া”, “এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে ন1 দেওয়া, আর “টসন্তশক্কিকে 

ছয়টি পথে বিভভ্ত- করে দেওয়া,, “বিপ্লবের পথ ও উপনিবেশের পথের মধ্যে 

চূড়ান্ত লড়াই”, সংক্ষিপ্ত ক্রুত আকম্মিক আঘাত হানা, হূর্গ যুদ্ধ, শক্তিক্ষয়ী 
যুদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ”, আরও ছিল বিরাট পশ্চগ্ভাগব্যবস্থার নীতি ও নিরগুশ 

কেন্দ্রীভূত পরিচালনা ; আর সবশেষে এসবের পরিণতিত দাড়ায় বৃহদাকারে 

“ঘর-বাড়ী গুটিয়ে চলে যাওয়ায় । এইসব বিষয়গ্তলোকে যে মেনে নিত না, 

তাকেই শাস্তি দেওয়া হতো, তাকেই সুবিধাবাদী বলে চিহ্ছিত করা হতো, 

ইত্যাদি ইত্যাপি। 

এইসব তত্ব এবং প্রয়োগ শিঃসন্দেহে সবই-ভুল। সেগুলো হচ্ছে আত্ম- 

মুখীবাদ। সেইগুলে! ছিল অনুকুল "অবস্থায় পেটি-বুর্জোয়াদের বিপ্লবী উন্মাদন! 
ও অসহিফ্ুতার প্রকাশ মাত্র। কিন্ত দুর্দশার সময়ে পরিপ্রত্তির পরিবর্তন অক্রুযায়ী 

সেগুলি পধায়ক্রমে বেপরোয়া হঠকারিভার়, রক্ষণশীলতায় ও পলায়নবাঁছে 
পরিণত হখ্েছিল। সেগুলি ছিল গৌঁয়ারগোবিন্দ আর আনাড়াছের তদ্ব ও 

প্রয়োগ । সেসবের ধারেকাছে মা্কমবাদের লেশমাত্র গন্ধও ছিল না। 

ছিল প্রকৃতই মার্কলবাদবিরোধী | 

এখানে আমরা শুধু রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের বিষয় দিয়ে আলোচন। 

করব। এটাকে কিয়াংসীতে বল! হয় শত্রুকে প্রলুৰধ করে এলাকার গভীরে 

“সা লো 
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টেনে আনা”, আর সেচুয়ানে বলা হয় “ফ্রণ্টকে সঙ্কুচিত করা । অতীতের 
কোন সামারক তাত্বিক ব' প্রয়োগকারীই এ কথ! অস্বীকার করেননি যে, 

এটা! হচ্ছে দেই কর্মনীতি, যা প্রবলতর সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে 
হলে ছুর্বল বাহ্িশীকে যুদ্ধের প্রারস্তিক পধায়ে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। 

একজন বিদেশী গণবিশারদ এ কথা বলেছেন যে, রণনতিগতভাবে প্রাতি- 

রক্ষাত্মক লড়াই চালনায় শ্বরুতে প্রত্তিকুল অবস্থায় নির্ধারক লড়াইকে 
সাধারণতঃ এড়িয়ে যাওয়া হয় আর অবস্থা অনুকুল হলেই শুধু লড়াই করতে 
নাম! হয় । এটা সম্পূর্ণ ঠিক, এর সঙ্গে যোগ করবার আর আমাদের 

কিছুই নেই! 

রণপীতিগত পশ্চাদপসরণের লক্ষ্য হচ্ছে, সামরিক শক্তি সংরক্ষিত করে 

রাখা! ও পাণ্টা/ আক্রমণের জন্য তৈ'র হওয়া । পাশ্চদপসরণ দরকার, কারণ 

শক্তিশালী শত্রর আক্রমণের মুখে এক পাও পশ্চা্দপসরণ না করার অর্থ হচ্ছে 

অনিবাঁধভাবেই নিজের সামরিক শক্তির সংরক্ষণকে বিপদাপন্ন কর । যাই- 

হোক, অতীতে অনেকেই পশ্চাদপলরণের ঘোর বিরোধী ছিল। এটাকে তার! 

“নিছক গ্রতিরক্ষার সুবিধাবাদী লান”? বলে মনে করত । আমাদের ইতিহাসে 

প্রমাণ করেছে যে. তাদের এ বিরোধিতাট! !ছল পুরোপুরি ভূল । 

পাল্টা আভ্তরমশের প্রস্ততি করতে গিয়ে আমাদের অবশ্বাই নিজেদের অনুকুল 

কিন্তু শক্র্ প্রাঙডকুল কতকগুলো শর্ত বাছাই করে নিতে হবে অথবা স্থষ্টি করে 
নিতে হবে, যাজে করে শত্রুর ও আমাঙ্গের শক্তির ভাগসাম্যে পরিবর্তন ঘটে, 

এবং পরে পাণ্টা আক্রমণের পর্যায়ে গ্রবেশ করা যায়। 

আমাদের অতীতের আভিজ্ঞতা অনুসারে বলা যায় যে, পশ্চাদপসরণের 

পর্ধায়ে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শর্তগুলোর মধে। অন্ততঃ ছুটিকে নিশ্চিত করে 
নিলেই শুধু পরিস্থিতিকে আমাদের অন্তকূল ও শত্রুর প্রতিকূল বলে মনে করা 
যায় এবং পাণন্টা আক্মণের পধাযে গ্রবেশ করতে পারা যায় । এই শূর্তগুলে! 

হচ্ছে £ 

(১) জনগণ সক্রিয়ভাবে লালফৌজকে সমথন করেন । 

(২) লড়াই করার জন্য অঙ্গবুলজ অবস্থান । 

(৩) লালফৌজের যাবতীয় প্রধান শক্তি সম্পৃণভাবে কেন্দ্রীভূত। 

(৪) শত্রুর দুবল স্থান খুজে বের করা হয়েছে। 

(৫) শকত্রকে পরিশাস্ত ও অবসাগ্রন্ত কর হয়েছে। 
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(৬) তুল করতে শত্রুকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। 

লালফৌন্জের পক্ষে প্রধম শর্তটি অর্থাৎ জনসমর্থনই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পূর্ণ শত। এয অর্থ হচ্ছে ঘাটি এলাক! থাক! ! অধিকন্ত এই শওটি পূর্ণ 

হলে, ৪," ৫ এবং ৬ নম্বর শর্তগু”লাকে শট ব! অর্জন কবাও সহজ ভয়। তাই 

যখন শত্র লালফৌজের উপর বিরাটাকারের আক্রমণ চালায়, তখন লালফে।ক্গ 
সর্বদাই শ্বেত এলাক1 থেকে হটে ঘটি এলাকায় আপে, কার” শ্বেত বাহিনীর 

বিরুদ্ধে লালফৌজকে সাহ্কায্য করতে ঘাট এসাকার জনগণই সবচেয়ে বেশি 

সক্রিয়। আবার ঘাটি এলাকাব শীষন্ত স্ঞ্চল আর কেন্দ্র-অঞ্চলের মধ্যেও 

পার্থক্য আছে। শত্রুর কাছে খবর গোঁপন রাখা, পধবেক্ষণ১ পরিবহণ, 

লড়াঁইয়ে যোগদান করা ইত্ার্দি বাপরে সীমান্ত অঞ্চলের চাইতে কেন্দ্র- 

অঞ্চ০ের জনগণই বোশি ভাল ক্কাম্ত করতে পারেন । সেজন্য কিয়াংসীতে প্রথম, 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিকদ্ধে অং গ্রামের সময়ে এমন 

সব অঞ্চলকে পশ্চা্দপসরণের শেষ-স্থান” হসেবে ব'ছাহই করা হয়েছিল, যেখানে 

জনসমর্থন এই প্রথম শতটি ছিল সবচেয়ে ভাল বা অপেক্ষাকৃত ভাল । ঘাটি 

এলাকার এই বৈশিষ্ট্য আমাদের লালফৌজের সাযর্রিক কাধকলাপকে সাধারণ 

সামরিক কার্ধকলাপ থেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ধরনের করেছিল, আর সেটাই ছল 

প্রধান কাবণ, ঘার জন্য পর্বত্তাঁকালে শক্র যুদ্ধের ছুর্গনীতি অবলম্বন করতে 

বাধ্য হয়েছিল । 

অন্তর্লাইনে লড়াই করার একটা স্থবিধাজনক অবস্থা হুচ্ছে যে, পশ্চাদ- 

পপরণকারী টৈন্যবাহিনী নিজের পছন্দমতে! অনুকুল অবস্থান বেছে নিতে পারে 

এবং আক্রমণকাপী বাহিনীকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে লড়াই কবতে বাধ্য 

করতে পারে। প্রধলতর বাহিনীকে পবাঞজ্িত করবার জন্য দুবল বাহিনীকে 

অনুকূল অবস্থানের শর্তকে অবশ্ঠই খেয়াল করতে তবে। কিন্তু শুধু এই 
শর্তটাই যখখ্ট নয়, এর সঙ্গে অন্যন্য শর্ত ৪ থ।কা চাই : এসবের প্রথমটি হচ্ছে 

জনসমর্থন। পরেরটি হচ্ছে এমন একটি শক্র থাকা চাই, যাকে সহজেই 

পরাজিত করা যায় । দৃষ্টান্ত হিসাবে বল। যায়, এমন এক শক্র যে ক্লান্ত হয়ে 

পড়েছে বা ভূল করেছে, অথব। অগ্রপরমান এমন এক শক্রুদল যার যুদ্ধ-ক্ষমতা 

অপেক্ষাকৃত নুর্বল। এই শর্তগুলোর অনুপস্থিতিতে অনুকুল অবস্থান থাকলেও 

আমাদের তাকে ত্যাগ করে নিজেদের মনোমত শর্তগুলোকে পাবার জন্য 

'অব্যাহতভাবে পিছু হটে চলতেই হবে। শ্বেত এলাকায় যে অঙ্থকুল অবস্থান 
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নেই, তা! বলা যায় না, কিন্ত সেখানে সব্রিয় জনসমথনের অস্থকৃল শর্তটি আমর! 
পাই না। অন্যান্য শর্তাদি যদ্দি পুরণ হয়ে না থাকে, তাহলে লালফৌজকে 
নিজের খাটি এলাকার দিকে পিছু হয়ে আসতেই হবে। শ্বেত এলাক! ও 
ঘাঁটি এলাকার মধোকার পাঁথকোর মতোই ঘাটি এলাকার সীমাস্ত অঞ্চল ও 
কেন্দ্র-অঞ্চলের মধ্যেকার পাঁথক্যও মোটাষুটি এইরকম । 

স্কাশীয় বাহিনী ও শক্রকে আটকে রাখবার সৈম্যশতি, ছাড়া সমস্ত হংন। 
দেবার টপগ্তশাক্তিকে সম্পূরণভবে কেন্দ্রীভূত করতে“হবে-__এটাই নীতি । রণ- 
নীতিগত প্রতিক্ষায় এত শক্রকে আক্রমণ করার পমরে লালফৌজ সাধারণতঃ 
নিজের সৈম্যশ।ক্তকে ছড়িয়ে দেয়। শন একবার বিরাটাঁকারের আক্রমণ শুরু 
করলেই লালফৌজ “কেন্দ্রাতিষুখে পশ্চাঁদপন্রণ” করে। পশ্চা্দপসরণের শেষ- 
স্থান সাধারণতঃ খাট এপাকার মধ্যভাগেই শিবাচিত হয়ে থাকে । কিন্তু অবস্থা! 
অঙ্গসারে কখনো কথনো আবার পুরোভাগে বা পশ্চাভভাগেও থাকে । এ ধরনের 
কেন্দ্রাভিমুখে পশ্চাদপপরণে লালফৌজের প্রধান শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত 
করা যেতে পারে। 

প্রবলতর বাহশীর বিক্দ্ধে লড়াইরত দুর্বল বাহিনীর পক্ষে আর একট! 
অবশ্ত প্রয়োজশীয় শত হচ্ছে আক্রমণের জন্য শত্রুর দুধলতর ইউনিউগুলোকে 
বেছে নেগয়া। কিন্তু শত্রুর আক্রমণের শুতে আমর! সাধারণতঃ জানি না 

শত্রুর পৃথকভাবে অগ্রসরমান সৈন্তদলগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী 
আর কোন্টিই-বা-একটু কম শক্তিশালী, কোন্টি সবচেয়ে দুর্বল আবার কোন্টি 
একটু কম দুধঙ্লা। .এইপব জানার জন্য পর্যবেক্ষণ করা দরকার । প্রায়ুই এতে 
অনেক অময় লাগে। এটা হচ্ছে আর একটি শারণ ঘাঁয জন্য রণনীতিগত 
পশ্চাদপসরন প্রয়োজন! 

যদি আক্রমণকাগী শক্রর সৈন্ত সংখ্যা ও শক্তি দুইই 'নামাদেএ চেয়ে অনেক 
বেশি হয়, ভাহলে শক্তিৰ ভারসাম্য পরিব এন আমরা শুধু তখনই ঘটাতে পারি, 
যখন শত্রু আমদের ঘাট এম্াকার গঞ্ীবে ঢুকে গড়েছে এবং সেখানে সমস্ত 
রকমের কঞ্ক ভোগ করছে । তৃতীয় পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের সময়ে চিক়্াং 
কাহ-শেকের কোন এক ব্রিগেডের চীফ অফ স্টাফ যেমন বলেছিল, আমাদের 
মোট! মোট! সৈন্যরা হয়রান হয়ে শুকিয়ে গেছে, আর শুকনে! টপন্যর। ক্লাস্তিতে 
মরে গেছে”, অথবা কুওমিনতাঙের “পরিবেষ্টন ও দমন” বাহিনীর পশ্চিম-রুটের 
প্রধান সেনাপতি ছেন মিং-শু যেমন বলেছিল, “জাতীয় বাহিনী সর্বত্র আধারে 
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হাতড়ে বেড়ায়, আর লালফৌজ সর্বত্রই প্রকাশ্ঠ দ্রিবালোকে ঘুরে বেড়ায়_ঠিক 
এই রকম অবস্থা তৈরী হলেই আমাদের উদ্দেশ্ত অর্জিত হতে পাঁরে | এইরকম 
সময়ে শক্রবাহিনী শক্তিশালী হলেও অনেক ছূর্বল হয়ে পড়ে । তার সৈন্যরা 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাঙ্কে মনোবল ভেঙে যায় এবং তার দুর্বল স্থানের অনে কগুলোই 

প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু ছুবল হলেও লালফৌজ তার শন্তিকে সঞ্চয় করে 
রেখেছে আর ক্লান্ত শক্রুর জন্য নিশ্চিন্তে গ্রতীক্ষা কগছে। এইরকম একট। সময়ে 

সাধাঝ্ণত: ছুই পক্ষের মধ্য কোন এ ₹ট! পাঁরমাণের সমতা অজিত ভতে পারে, 

ল+ শক্রর চরম উত্কষ্ট 1 আপেক্ষিক উতক্রুইতায় এবং আমাদের চরম নিরুটত। 

আপোঁক্ষক নিক্তায় পরিবটিঠত হুতে পারে । এমনও হতে পারে যে, শত্রবাভিনী 

আমাদের বাহিনীর থকে ছুংল হয়ে পড়েছে এবং আমাদের সৈন্তবাহিনী বরং 

শক্রগণ পসৈগ্ঠবাহিশীর চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কিয়াংসীতে তৃতীয় 

“পাঁরবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে লড়বার সময়ে লালফৌজ চরম সীমা 

পরধন্ত পশ্চাদদপলরণ করেছিল ( লালফৌজকে খাটি এলাকার পশ্চান্তাগে সমাবেশ 

কর! হয়েছিল ), এমন না করলে শত্রুকে পরাজিত করা যেত না। কারণ শক্রুর 

পরিব্ইেন ও দমন” বাহিনী তখন সংখ্যায় লালফৌজের দশ গুণেরও বেশি 

ছিল। হন উজ বলেছিলেন £ শক্ত বতক্ষণ সতেজ থাকে তাকে এড়িয়ে চল, 

আর যখন সে ক্লান্ত হয়ে ফিরে ষায় তখন তাকে আঘাত কর? । এ কথা! বলতে 

শিয়ে তিনি শত্রুর উতকৃষ্টত। নগ্ই করবার জন্য তাকে ক্লান্ত ও মন-মরা করে 

ফেলার কথাই উল্লেখ করেছিলেন । 

পশ্চাদপসরণের সর্বশেষ পক্ষ্য হচ্ছে, শত্রুকে ভুল করতে প্ররোচিত করা বা 

তার ভূলগুলোকে খুঙ্দে বের করা। এ কথা উপলব্ধি করতেই হবে ঘে, 

শত্রদের যে কোন ক্থাগ্ডার, তা সে যত বিচক্গণই হোক না কেন, বেশ এ 

দীর্ঘ সময়ের মন্যে কিছু ভূগক্রটি ছড়াতে পারে না, আর তার রেখে যাওয়া 

দেই ফাঁকগুলোকে কাজে লাগানো আমাদের পক্ষে সব সময়েই সম্ভব । আমর! 

যেমন কোন কোন সময়ে শিজেরা হিসেবে ভুল করে শক্রকে সে ফাকের স্রযোগ 

নিতে দিই, শক্রও তেমনি ভূল করতে পারে । উপরস্থ, আমরা প্েশল গাটিয়ে' 

শক্রকে ভুল প্রলুব্ধ করতে পারি । উদাহরণ হিসেবে, স্থুন উ জু যেমন 

ভান করবার, ক্থ। বলেছেন, যেমন পূর্বদিকে আক্রমণের ভাঁন করে পশ্চিমণিকে 
আক্রমণ করা! । এইগকম করতে হলে পশ্চারদপসরণের শেষ-স্থান কোন একটা! 

নির্দিই্ই অঞ্চলে অনমনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখ! যায় না। কোন কোন সময়ে 
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পূর্বনির্ধারিত অঞ্চলে পিছু হটে গিয়েও স্থযোগ নেবার মতো! ফাক দেখা যায় 

না, তখন আমাদের আরও দুরে পশ্চা্দপসরণ করতে হবে শক্রর মধ্যে ফাক? 

দেখা দেবার সবযোগের অপেক্ষা করার জন্য ! 

পশ্চাদপপরণের দ্বারা আমরা ঘে অনুকুল অবস্থা পেতে চাই, সেট! উপরে 

মোটামুটিভাবে বর্ণনা কর! হয়েছে । এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, শুধু এই 
শর্তাদিন সবগুলি উপস্থিত থাকলেই বেবল পাণ্ট। আক্রমণ শুরু কর! যাবে। 

একই সময়ে এদেপ্ন সবগুলির উপশ্থিতি সম্ভব নয়, আর তার প্রয়োজনও 

নেই। কিন্ত গ্রবলঙর শক্রর বিকছ্ছে যে দুর্বল বাহিনী অস্তার্ল*ঠনে লড়াই করে, 

তার পক্ষে শক্রর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর অর্জন 

করার জন্ব মনোযোগ দেওয়া উচিত এ বিষয়ে বিপরীত অভিম৬গুগি ভুল । 

গোট। পরিস্থিতি বিচাপ্সের [ভিত্তিতেই পশ্চাদপসরণের শেষসীমা নির্ধারণ 

করতে হবে। আংশিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতে কোন স্থানকে আমাদের পাণ্ট। 

আক্রমণ শুরু করবার পক্ষে অন্গকুলপ বলে মনে হলেও সামগ্রিক পরিস্থিতির 

দিক থেকে ঘি তা স্কবিধাজনক না হয়, তাহলে তেমন স্থানকে পশ্চাদপসরণের 

শেষ সীমা হিসেবে নিবারণ করাট1! সঠিক হবে না। কারণ, পরে কি কি 

পরিবর্তন ঘট সম্ভব, তা পাণ্টা আক্রমণ শুরু করবার সময়ে অবশ্ঠই বিচার- 

বিবেচনা কর। প্রয়োজন, এবং আমাদের পাণ্টা আক্রমণ সব সময়েই আংশিক- 

ভাবে শুরু হয়। কোন কোন স্ময়ে ঘাটি এলাকার সম্মুখভাগে পশ্চাদপনরণের 
শেব জামাকে শিরাচিত করতে হু, যেমন করা হয়েছিল কিয়াংসীতে 1দ্বতীয় ও 

চতুথ 'পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে এবং শেনলী- 

কানন্থ এলাকায় তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 

সময়ে? কোন কোন সময়ে সেট! ঘাটি এলাকার মধ্যভাগে হুওয়া উচিত, 
বেমন হয়োছিল কিয়াংশ]তে প্রথম পিপিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 

সংগ্রাম করার সময়ে! অন্ত সময়ে সেটাকে নির্দিষ্ট করতে হবে ঘাঁটি এলাকার 

পশ্চাৎ অংশে, যেমন কর! হয়েছিল কিয়াংসীতে তৃতীয় “পারবেষ্টন ও দমন, 

আ।ভধানের 1থরুছ্ধে সংগ্রামের সময়ে । এইসবের বেলায়, আংশিক পরিস্থিতিকে 

সপামশ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে 1সদ্ধান্ত নেওয়৷ হয়েছিল । 

কিন্তু কিয়াংসীতে পঞ্চম পিরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 

সময়ে আমাদের সৈন্তবাহিনী পশ্চাদপসরণের সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই করেনি, 

কারণ আংশিক পরিস্থিতি বা সামগ্রিক পরিস্থিতি কোনটার প্রতিই তার! 
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মনোযোগ দেয়নি, এটা সত্যি সত্যিই ছিল বেপরোয়া ও গৌঁয়ারগোবিন্দ 
আচরণ। পরিস্থিতি অনেকগুলো শর্ত নিয়ে গঠিত হয়। আংশিক ও সামগ্রিক 

পরিস্থিতির সম্পর্কের কথ! বিচার করতে গিয়ে শত্রু ও আমাদের উভয় পক্ষের 

শর্তগুলো--যা! আংশিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতিকে হষ্টি করে, ত! আমাদের 

পাণ্টা আক্রমণ শুরু করার পক্ষে কিছু পগিমাণে অন্ুকৃল কিনা, তার ওপরেই 
গড়ে তুলতে হবে আমাদের বিচার-বিবেচনার ভিন্ভি। 

ঘাটি এলাকায় পশ্চাদদপসরণের শেষ সামাকে সাপারণভাবে তিন রকমে 

ভাগ কর! যায়, যথা সম্মুখ ভাগ, মধাভাঁগ ও পশ্চাৎ অশ্শ। এর অথ কি 

এই যে, আমব্রা শ্বেত এলাকায় লড়াই করতে একেবারেই অস্বীকার করি? 

না| কেবলমাত্র শত্রুদের বিরাটাকারের 'পরিবেই্টন ও দমন” অভিযানের 

মোকাবিলা করতে হলেই আমরা শ্বেত এলাকায় জড়াই করতে অস্বীকার 

করি। শত্রর ও মামাদের শক্তির মধ্যে যখন বিরাট অসমত থাকে, শুধু 
তখনই আমাদের সামরিক শন্তিকে পংরশ্তিত করার এবং শক্রকে পরাভূত 

করবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করার নীতির ভিভিতে ঘটি এলাকায় পিছু 

হটে যাবার ও শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনবার 
পক্ষে কথা বলি, কারুণ শুধু এইভাবেই কাজ করেই 'মামর পাপ্টা আক্রমণের 
অনুকূল অবস্থা স্ষ্টি করতে বাখুঁজে পেতে পারি। পরিস্থিতি যদি এতটা 
গুরুতর ন1 হয়, অথবা এট যাঁদ এতই গুরুতর হয় যে, ঘাটি এলাকাতেও লাল- 

ফোৌজ পাণ্টা আক্রমণ শুর করতে পারে না, অথব। পাণ্টা আক্রমণ বদি 

অকৃতকার্য হয় এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আরও পিছু হটার 

দরকার হয়, তাহলে আমাদের মেনে নেওয়। উচিত যে, পশ্চাদপসরণের শেষে 

সীমাকে শ্বেত এলাকাতেও নিবাচিত করা সম্ভব । অস্তত: তত্ুগতভাবে 

আমাদের এট! শ্বীকার কর। উচিত, যদিও অতাঁতে আমাদের এ ধরনের 

অভিজ্ঞত1 ছিল খুবই কম। 

শ্বেত এলাকায় পশ্চা্পসরণের শেষ সীমাকেও মোটমুটিভাবে তিনটি 

ধরনে তাগ করতে পাঁর। যায়ঃ (১) আমাদের ঘাটি এলাকার অগ্রে, 

(২) ধাঁটি এলাকার পাশে, (৩) ঘাটি এলাকার পিছনে । প্রথম ধরনের 

শেষ সীমার একটা! দুষ্টাত্ত দেওয়া ইল £ 

কিয়াংসীতে প্রথম পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 

সময়ে যর্দি লালফৌজের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের 
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মধ্যে বিভেদ না ঘটত, অর্থাৎ লি লি-সান লাইন ও 4১-৪ গ্র,প৩৬ __এই 
ছুটি কঠিন সমস্তা যদি না থাকত, তাহলে এট! কল্পন! কর! যায় যে, 
আমর! 1কয়ান, নানফেং ও চাংশু এই তিনটি জায়গার মধ্যেকার ত্রিতুজ1- 

কৃতি অঞ্চলে আমাদের টৈন্তশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে পাল্টা! আক্রমণ 

শুরু করতে পারতাম! কারণ তখন কান ও ফু নদী ছুটির মধ্যবর্তী 
এলাক/৩৭ ছয়ে ঘে শক্রবাহিনা এগিয়ে আঁলছিল, তার সৈন্যম্ক্তি 

লঙসেফৌঞ্জের তুললায় খু বোশি ছিল না (৪০১০০০-এর 'বরুদ্ধে ১০০৯০০০ )। 

জল্পমথশের কিক খেকে ওধানকার অবস্থ: ঘাটি এলাকার চেয়ে খারাপ 

হলে ঘুগ্ধেষ জন্য অবস্থান্ট। আমাদের পক্ষে অনুকুল ছল। উপরস্ত 
তখন শত্রু পৃথক পৃধক গথে এাগয়ে আসছিল, এমন স্থযোগে তাকে একে 

একে বিধবজ বা যেত। 

দ্বতীয় ধরনের শেষ জীমার একট] উদ্দাৎরণ ধর! যাক £ 

কিয়াংসীতে তৃতীয় পবিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 

সময়ে শত্রর আক্রমণ যদি অত বিরাট "াকাঁরে না হতো, শক্রর একটি 
সৈম্তদল যদি ফুচিয়ান-কিস্তাংশী পিমাস্তস্থ চিয়াননিং, লিছুয়ান ও থাইনিং 

থেকে অগসর হতো! এবং আমাদের আক্রমণের পক্ষে সেই টসন্যদলের শক্তি 

যর্দ খুব বোশ না হতো, তাহলে এটাও কল্পনা করা যায় যে, লালফৌজ 
পশ্চিম ফুচিফ্লানের শ্বেত এলাকাতে তার সৈন্শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে 
পারত এবং প্রথমেই সেই শক্রু দলটিকে চুর্ণবিচুর্ণ করে ফেলতে পারত, 

জুইচিন দিয়ে সিংকুণ্ড পধন্ত হাঁজীর লী তাঁদের ঘুরে যেতে হতে না। 
তৃতীয় ধরনের শেষ সীমার উদাহরণ £ 

কিয়াংশীতে উপরোক্ত তৃতীয় পির্িবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে 

সংগ্রাম করার সময, শত্রুর প্রধান বাহিনী যি পশ্চিমদিকে না গিয়ে 
দক্ষিণ দে যেত, তাহগে। আমরা হয়তো হুহছাং-ক্যনউ-আনহইযুয়ান 
এলাকায় ( শ্বেত এলাকার ) সরে যেতে বাধ্য হয়ে শক্রকে আরও দক্ষিণ 

ধিকে ভুপিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, তারপরে লালফৌজ আবার দক্ষিণ 

থেকে উত্তরাদদংক আক্রমণ চালিয়ে লাল খাটি এলাকার অভ্যন্তরে যেতে 

পাত, আর সেই সময়ে উত্তরদিকে লাল ঘাটি এলাকায় অবস্থিত শক্র- 
লৈন্তের সংখ্য! খুব বেশি হতে পারত ন|। 

কিন্ত উপরোক্ত সবগুলোই হচ্ছে মনগড়া দৃষ্টান্ত সেগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতার 
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উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। সেগুলোকে অসাধারণ ব্যাপার হিসেবে গণ্য করতে হবে, 
সাধারণ নীতি হিসেবে ধরলে চলবে না। শক্র যখন একটা বিশ্লাট আকারের 
পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযান শুরু করে, তখন আমাদের সাধারণ নীতি হচ্ছে 
শএুঁকে প্রলুন্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে "মান, খাটি এলাকার 
মধ্যে সরে এসে লড়াই করা, কারণ শব্রপ আঞ্মণনে বিধ্বস্ত করার এটাই 
হচ্ছে আমাদের শিশ্চিততম পদ্ধতি | 

'প্রবেশদ্বারের বাইরে শক্ুকে ঠেকিয়ে রাখনার” সপক্ষে যারা বলে, তারা 

রণশীতিগত পশ্চাদসপরণের বিরোধিতা বরে। তদের যুক্ত এই যে, 
পশ্গদপসরণ করার অথ আমাদেপ ভূমি হাতছাড়া কর! এবং জন্গণ্ক্ষে ক্ষতি গ্রস্ত 
করা ( তথাকথিত "আমাদের ১হাড়িকুড়ি ভেঙে খান খান হতে দেওয়া” ), আর 
বাইরে প্রতিকুল প্রতিক্রিয়।র স্থষ্টি করা। পঞ্চঘ 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে তারা যুক্তি দেখাল যে, আমরা এক পা পিছিয়ে 
গেলে শক্রপ ছুর্গগুলোও এক পা এগিয়ে আসবে এবং এইভাবে আমাদের ঘাটি 
এলাকা দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে এবং সেই হৃত ভূ'মকে পুনরুদ্ধার করার 
আমাদের কোন উপায় খাকবে না। তারা বলত যে, শত্রুকে প্রলুন্ধ করে 
আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনাটা অতীতে কাধকরী হয়ে খাকলেও। 
পঞ্চম “পারবেষ্টন ও দমন? অভিবাঁনের ক্ষেত্রে শক্ু7 দুর্গ-নীতিব পরিপ্রেক্ষিতে 

তা কাধকরী হবে না। তারা বলত যে, এই অভিযানের মোকাঁবিল! করবার 

একমাজ্জ পথ হল আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে প্রাতিরোধ করা আর শত্রুর 
ওপরে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত আকস্মিক হামল। কর! । 

এ ধরনের আভমতের জবাব দেওয়! সহজ এবং আমাদের ইতিহাস তা 

ইতিমধ্যেই দিয়েছে । ভূমি হারানোর ব্যাপারে, এটা শ্ারই ঘটে যে, 

হারিয়েই কেবল হাঁরানোকে ঠেকাতে পারা যাক, এ হচ্ছে “নেওয়ার জন্য 

প্রথমে দেওয়ার” নতি । যা! আমরা ারাই সেটা যাদ ভূনি হয় বং যা! আমরা 

লাভ করি সেট য্ধি শত্রপন বিরুদ্ধে জয়লাভ হম, এবং আরও আমাদের ভূমির 
পুনরুদ্ধাদ ও জল্প্রসারণ হয়, তাহলে সেট! লাভজনক ব্যাপার । বাজারের 

কেনাকাটায়, ক্রেতা! যদি তার কিছু টাকা না “হারায়” তাহলে সে মাল পেতে 
পারে না, আবার বিক্রেতা যদি তার কিছু মাল না “হারায়” তাহলে সে টাকা 

পেতে পারে না! বিপ্রবী আন্দোলনে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তা হচ্ছে 

ধংস, আর হয! লাভ হয় ত! হচ্ছে প্রগতিশীল গঠনকার্য। ঘুমে আর বিশ্রামে 
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সময়ের লোকসান ঘটে, কিন্তু তাতে আগামীকালের কাজের জন্য কর্মশাক্ত 

অজিত হয়। যদিও কোন বোক! এট! না বুঝে ঘুমুতে অস্বীকার করে, তাহলে 
পরের দ্িশ তার কোন কর্মশক্তি থাকবে না, আর সেট! হচ্ছে লোকদানের 

ব্যবসা । ঠিক এই কারণেই শক্রর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকালে 

আমাদের হাগ হয়েছে । কিছু ভূমি ছেড়ে দিতে অনিচ্ছার ফলে সমস্ত ভূমিকেহ 

হারাতে তয়েছল' শক্রর সংক্ষক্গিদ ধরে সামনাসামনি লড়াই করার ফলে 

আবাঁসণিয়াও তার অমগ্র দেশ হ্ারিয়েছিল -_ যদিও সেটাই তার পরাজয়ের 

একমাত্র কারণ ভিজ না। 

জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করাপ প্রশ্রেও এটা খাটে । সামায়কভাবে শুনগণের 

সমন্ত জনগণের হাড়িকুডি ডে খন খান হবে এবং এমশ অবস্থা! দার্ঘপীন ধরে 

চলতে থাঁকবে । সাময়িক প্রতিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে সন্তস্ত হলে 

তার জন্য ভীষণ নুগ্য দিতে »বে অথাৎ দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকূল প্র তাঞয়ার 

হুষ্টি হবে । আক্টোবর বিপ্লবের পরে, রশ বলশেভিকর! যদি বামপন্থী কামি উ- 

নিস্টদের আভিনত অন্ুপারে জার্মানী সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে সই কবতে 
অস্বীকার করত, তাহলে নবজাত সোভিয়েতকে অকালমৃত্যুর বপদে পড়তে 
হতো৩৬ | 

এ ধরনের “বাম” অভিমত যা অপাতংদৃষ্টতে বিপ্রবী বলে মনে হয়, তার 

উৎপত্তি হয়েছে পেটি-বুজোয়া বুদ্ধিগুবীর্দের বিপ্রধী অসহিয্ততা থকে এবং 
ক্ষুদে উৎপাঁদক-কুষ্দের জঙ্বীর্ণ রক্ষণশীলতা থেকে । কোন সমন্তা বিগার 

করতে গেলে তারা শুধু 'ঠার একটা অংশই লেখে, সামঃগ্রক পরিস্থিতিটির 

পরিপূর্ণ ছবিটা দেখতে তার। অক্ষম । আগামীকালের স্বাথের সঙ্গে আজকের 

স্বার্থর অথব! সমগ্রের হ্ব্থব সঙ্গে অংশের স্বার্থের সংযোগসাধন করতে তারা 

অনিচ্ছুক । কম্থ সমস্ত আং।শক ও সাময়িক জিশিসই তার 1যরণ এন করে 

আঁকড়ে ধরে থাকে । এত.হ, তান শাত্তব অবস্থা অস্রসারে দেখতে গেলে, 
যে আংশিক ও সাথায়ঞ্ জিনিস ওতম.ন *গাটি! পরিস্থিতির পক্ষে ও গোটা! 

পায়ের পক্ষে অন্নকূণ, |বশেষ ক: যে আংশিক ও সাময়িক জিশিস নির্ধারক 
তাৎপধসম্পন্ন, সে সব সবগুলোকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরে থাক। উচিত। অন্যথায়, 

আমরা স্বতঃস্ফুর্ততাঁর বা-হাত না দেওয়ার নীতির সমর্থক হয়ে পড়ব । এই 

কারণেই পশ্চাদপসরণের জন্য অবশ্ঠই একট! শেষ সীম! থাকা দরকার । কিন্তু, 
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এ ক্ষেত্রে ক্ষুদে উৎপাঁদকদের অদুরদণিতার উপর কোনোমতেই আমাদের নির্র 

করা উচ্ত নয়। বলশেভিকদের বিচক্ষণতা আমাদের শিখে নিতে হবে। 

আমাদের খোলা চোখের দৃষ্টশক্তিই যথেষ্ট নয়, দুরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাঁভাযা আমাদের অবশ নিতে হনে । মার্কসবাদী পদ্ছতিই শচ্ছে রাজনৈতিক 

ও সামরিক বাঁপারের দুরনীক্ষণ ও অথুবীক্ষণ যন্ত্র । 

ন্মবশ্রা, রূণনীতিগত পশ্চাদদপসরণের অসুবিধা আছে । পশ্চাদপসবণ শুরু 

করবার উপসুক্ত মুহূর্ত নির্ধারণ করা, পশ্চাদপসবণের শেষ সীম। বাছাই করে 

নেওয়া, রাজনীতিগতভাবে কমীদের ও জনগণকে বুঝিস বলা--এ সবই হচ্ছে 

কটিন সমস্ত, যাঁর সমাধান অবশ্যই করতে হবে। 

পশ্চাদপসরণ শুরু করবার উপশুক্ত মুহূর্ত নির্ধারণ করার সমস্যাটি খুবই 

গুরুত্বপূর্ণ । কিয়াংসীতে প্রথম পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

করার সময়ে আ'মারদের পশ্চাদ্পসণরটিকে ঠিশ্ যে সময়ে কর। হয়েছিল, যদি 

তখন তা না কর! হতো, অর্থাৎ যদি আমর দেরী করতাম, তাহলে অন্ততঃ 

আমদের জয়ের মীত্রাটা কমে যেত । ঠিক সময়ের আঁগে অথব! পরে পশ্চাদ- 

পসরণ ক্ষতিকর । কিন্ত সাধারণভাবে বলতে গেলে, খব আগে পশ্চাঁদ- 

পসরণ করার তুলনায় খব দেরীতে পশ্চাদপসরণ করার শগতি বেশি । যথাসময়ে 

পশ্চাদপসরণ করলে উদ্ভোগর্ষমতা সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে খ!কবে, এটা 

আমাদের পশ্চাদপসক্ণের শেষ সীমায় পৌছানোর পর আমাদের বাহিনীকে 

পুনবাঁয় দলবদ্ধ করার ব্যাপারে এবং ক্লাশ শত্রুর জন্য নিশ্চিন্তে প্রতিক্ষা 

করে পান্টা আক্রমণের পথে পা বাড়াবার ব্যাপারে খবই জহায়ক হয়ে 

থাঁকে 1 কিয়াংদীতে শক্রর প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পরিবেষ্টন ও দমন্? 

অভিষ'নকে চুরমার করার ফুদ্ধাভিঘানে আমরা আস্থার সঙ্গে ধীরস্থিরভাবে শত্রুর 

মোকাবিল। করতে পেরেছিলাম ! শুধু তৃতীয় যুদ্ধাভি নেব সময়ে এক জায়গায় 

জড়ে। হবার জন্য লালফৌজকে তড়িঘাড় অনেক ”প ঘুরে ঘুরে যেতে 
হয়েছিল--ফলে তাঁর! খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কারণ দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযানে অমন 

শোঁচনীয়ভ।বে পরাজয় ভোগ করার পরেই এত তাড়াতাড়ি শত্রু যে একটা 

নতুন আক্রমণ শুরু করবে, তা আমরা ত্বান্দাজ করতে পারিনি ( দ্বিতীয় 

পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের "বিরুদ্ধে আমরা আমাদের লড়াই শেষ করি 

১১৩১ সালের ২৯শে মে, আর চিয়াং কাঁই-শেক তার তৃতীয় 'পরিবেষ্টন 

ও দমন” অভিষাঁন শুরু করে ১ল! জুলাই তারিখে )। পশ্চাদপসরণ শুরু 
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করবার উ“যুক্ত মৃহ্র্তট1 স্থির করা নির্ভর করে প্রয়োজনীয় তথ্য-সংগ্রছের 

উপর, এবং শত্রুপক্ষের ও আমাদের পক্ষের সাধারণ পরিস্থিতির বিচার- 

বিবেচনার উপর | 'পরিবেষ্টন এ দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি 

পর্যায় শুরু হওয়ার উপযুক্ত মুহূর্ত নির্ধারণের জন্ত যে পঞ্ছতি অবলম্বনের কথা 

আঁগে বল! হয়েছে, এখানেও ঠিক সেই একইরকম পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে । 

রণশনীতিগত পশ্চাদপসরণের ব্যাপারে, যখন কর্মা ও জনগণের কোন 

অভিজ্ঞতা থাকে শা, এব সামরিক নেতৃতত্বর মধাঁদা ষখন এমন উচ্চ শতরের হয়ে 

উঠেনি যেদে নেতৃত্ব বণনীতিগত পশ্চারদপসরণের বিষয় নির্ধাবণের কর্তৃত্বকে 

অল্প কয়েকজনের হাতে এমনকি 'একজানব হাতে কেন্দ্রীভূত করতে দিতে শবে 

এবং দেই একই সময়ে কমীদের আস্থাও অঞ্জন করতে পরে, তখন রণনীঠিগত 

পশ্চাদপসরণের গ্রয়োন্ষনীয়তা সম্পর্কে কর্মী ও জনগণকে বুঝিয়ে দেঁওয়াঁট' 

খুবই কঠন অমস্তা । কমীঠদেতর অভিজ্ঞতা ছিল না এবং রণনীতিগত পশ্চাঁদ- 
পসরণের উপর তার্দের বিশ্বাস ছিল না বলে প্রথম ও চতুর্থ পরিবেষ্টন ও দমন, 
অভিযানের বিরুদ্ধে আমাঁদের জতগ্রামের শুরুতে এবং পঞ্চম প্পরিবেষ্টন ও 

দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের সমগ্র প্রক্রিয়ায় এই প্রশ্নে প্রচণ্ড 

অস্থবিধার সম্মুখীন হুতে হয়েছিল ! প্রথম পিরিবেষ্টন ও দমন, অভিযানের 

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে লি লি-সাঁন লাইনের প্রভাব দেখা দিয়েছিল বলে 

কর্মীদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করানোর আগে পর্ধস্ত তাদের অভিমত পশ্চাদপ- 

সরণের পক্ষে ছিল না, বরং আক্রমণ চালানোর পক্ষে ছিল। চতুর্থ পরিবেষ্টন 

ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে সামরিক হঠকারিতার 

প্রভাবে কর্মীরা পশ্চা্পসরণের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ছিল। পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও 

দ্মনগ অভিযাঁনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে, কর্মীরা প্রথমে অব্যাহতভাবে 

সামরিক হঠকারিতাবাদী দৃষ্টিকোণ আকড়ে ছিল--যা শত্রুকে প্রলুব্ধ করে 
'আমাঁদের এলাকার গভীরে টেনে আনার বিরোধী ছিল, পরে তা সামরিক 

রক্ষণনীলতাধাদে পরিণত হল! অন্য একটা বাস্তব দৃষ্টাস্ত হচ্ছে এই যে, চাং 

কুও-তাও লাইনের অন্সরণকারীরা এট] বিশ্বাস করত ন! যে, তিববততীয় এবং 

হুই জাতির৩৯ 'অঞকলে আমাদের ঘটি এলাকা স্থাপন করা অসম্ভব, দেওয়ালে 

মাথা ঠোকার পরেই কেবল তাঁরা এ কথ।টা বিশ্বাস করেছে। কর্মীদের পক্ষে 

অভিজ্ঞত1 একাস্ত প্রক্নোজনীয়, আর সত্যিই বিফলতাই হচ্ছে সফলতার জননী । 

কিন্ত অন্ত লোকদের অভিজ্ঞতাকেও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করা দরকার। সব 
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ব্যাপারেই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতীক্ষায় থাকা এবং তা অজিত 
হওয়ার আগে লিজের মতামতে একগু য্েভাব লেগে থেকে অন্যের অভিজ্ঞতাকে 

অগ্রাহা করাট! হচ্ছে নিছক “সন্বীর্ণ অভিজ্ঞতাবাঁদ । এর জন্য যুদ্ধে আমাদের 

কম ক্ষতি হয়নি । 

অভিজ্ঞত1 ছিল ন। বলে রণনীতিগত পশ্চাপসরণের প্রয়োজনীয়তার উপর 

জনগনের অবিশ্বাস কিয়াংসীতে শ্রম পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ছে 

সংগ্রাম করার সময়ে যত গ্রচল ছিপ, আর কোনদিনই তত 'প্রবল ছিল ন1। 

সেই সময়ে কিয়ান, সিংকৃও ইয়োংফেং জেলার স্থানীয় পার্টি-দংগঠনগুলো ও 

জনলাধারণ সবাই লাঁলফৌজের পশ্চাদপসরণের বিরোধিতা করেছিল । ক্্তি 

প্রথম “পবিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম থেকে 

অভিজ্ঞতালাভের পর, পরবর্তাঁ কয়েকটি “পাঁপবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার সময়ে এ ধরণের কোন জমন্তাই আর দেখ! দেয়শি। সহপেই 

বিশ্বাস করেছে যে. আমাদের খাঁটি পলাকার ভূমি হারাঁনোটা ও জনগণের 
ছুঃখদুর্দশাট। হচ্ছে সাম্সিক বাপাঁর এবং সকলেরই এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, 

শত্রুর 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযাঁনকে ভেঙে দেবার ক্ষমতা লালফৌজের আছে। 

কিন্ত, জনগণের বিশ্বাস থাক। না থাঁক।টা। কর্মীপ্দর বিশ্বাস থাকা না থাকার 

সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত, আর তাই প্রধান এবং প্রথম কাঁজ হচ্ছে কর্মীদেরকে 
বিশ্বস করানো 

রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের সমগ্র ভূমিক। হচ্ছে পাণ্টা আক্রমণের দিকে 

আমাদের যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এবং রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ হচ্ছে 

রণনীতিগত প্রতিরক্ষার প্রথম পর্যায় মাক্র। প্রব্তাঁ পাণ্টা আক্রমণের পর্যায়ে 

জয়পাঁভ কর! যাবে কিনা? তা-ই হচ্ছে গোটা! রণনীতির নির্ধারক চাবিকাঠি । 

৪। র্ণনীতিগত পান্টা আক্রমণ 

চরম উত্কুষ্টতর শত্রুর আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য আমর নিরর করি 

আমাদের রণনীতিগত পশ্চা্পধণের পর্যায়ে সুইট পরিস্থিতির উপরে - যে 
পরিস্থিতিটি আমাদের পক্ষে অনুকূল, আর শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল, এবং এই 
পরিস্থিতিটি শত্রুর আক্রমণ শক্রর পরিস্থিতি থেকে পৃথক। বিভিন্ন শর্তের 

দ্বারা এ ধরনের পরিস্থিতির স্থষ্টি হয়। এ সবই উপরে আলোচনা করা 

হয়েছে । 
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কিন্ত, আমাদের পক্ষে অনুকুল ও শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল এইসব শর্ত ও 
পরিস্থিতির উপস্থিতির অর্থ এই নয় যে, আমর! ইতিমধ্যেই শত্রুকে পরার্জিত 
করেছি। এ ধরনের শর্ত ও পরিস্থিতি জয়-পরাজয়ের সম্ভাব্যতা যোগাঁয়, কিন্ত 

জয় ব! পরাজয়ের বাস্তবতা তাতে গড়ে ওঠে না, ছুটি সৈন্তবাহীর কারুর 

কাছেই সেগুলি সত্যিকারের জয় ব৷ পরাজয় এখনো এনে গ্েয়নি। জয়-পরাজয় 

স্থির করতে দুটি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গ্রকট। নির্ধারক লড়াইয়ের দ্রকার। কে 

জয়ী, কে পরাজিত --এ প্রশ্নের সমর্ধধান শুধুমাত্র নির্ধারক লড়াইই করতে 

পারে। এটাই হচ্ছে রণনীতিগত পাণ্ট! আক্রমণের পায়ের একমাজ্ কর্তব্য । 

পাণ্ট আক্রমণ হচ্ছে একট! দীর্ঘ প্রক্রিষ! এবং প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের সবচেয়ে 

আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত পর্যায়,গবং প্রতিরক্ষাত্সক যুদ্ধের শেষ পর্যায়ও বটে। 

সক্রিয় প্রতিবক্ষ্য বলতে মুধ্যতঃ এই নির্ধারক চরিত্র সম্পন্ন রণনীতিগত পাণ্ট। 

আক্রমণেরই উল্লেখ করা হয়ে থাকে । 

শুধু য়ে রণনীতিগত পশ্চাদণসরণের পধায়েই শর্ত ও পরিস্থিতির স্থ্ট হয় 

তা নয়, পরন্ত পাণ্ট! আক্রমণের পর্যায়েও অব্যাহতভাবে তার স্থ্টি হতে থাকে । 

আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে এই সময়ের শর্ত ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে আগের 

পধায়ের মত নয় । 

আরুতিতে ও প্ররূৃতিতে ষ। একই থাকতে পারে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই 

ঘটনা যে, পাণ্ট আঞ্চমণের সমন্ষে শত্রসৈন্তর ক্লান্তিবৃ্দি ও অধিকতর 

সংখ্যাহাম হচ্ছে আগের পর্যায়ে তাদের ক্লান্তি ও সংখ্যাহ্রাসের ধারাবাহিক রূপ 

মান্তরে। 

কিন্তু পুরোপুরি নতুন শর্ত এবং পরিস্থিতি ও দেখ! দিতে বাধ্য। ধরা যাক, 

যখন শত্রু যুদ্ধ একবার বা কয়েকবার পরাজয় নরণ করে, তধন আমাদের পক্ষে 

অনুকুল ও শক্রর পক্ষে প্রতিকূল শর্ত শত্রুর ক্লান্তি ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ 

থাকবে না, পরন্ত শু পরাজয় ভোগ করছে এমন নতুন অবস্থাও দেখ! দেবে। 

পরি স্থতিতেও নূন পরিবর্তন ঘটবে । শক্র যখন বিশৃক্খলভাবে তড়িঘড়ি 

তার সৈন্য বিল্তাস পুনর্গঠিত করে, ভূল চাল দিতে শুরু করে, তখন ছুটি 
সৈন্তবাছিনীর আপেক্ষিক শক্তির বৈষম্য স্বভাবতঃই আর আগের মতো 
থাকবে ন।। 

কিন্ত শক্রর বদলে আমরাই যদি একবার বা কয়েকবার পরাজিত হুই, তা- 
হলে শক্র ও পরিস্থিতি বিপরীত দিকে বদলে যাকে । অর্থাৎ শত্রুর পক্ষে 
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অবস্থার প্রতিকূলতা কমে যাৰে, আর আমাদের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থ৷ দেখ 
দেবে, এমনকি বাড়বেও। এই অবস্থাটা ও হবে সম্পূর্ণ নতুন-_ পুরানো অবস্থার 

থেকে এটা! হবে একেবারে অন্যরকম । 

এ দুইয়ের যে-কোন পক্ষের পরাজয়ই প্রত্যন্ম ও ভ্রুতভাবে পরাজিত পক্ষকে 

একট! নতুন প্রদ্বাস নিতে বাধ্য করবে--পরাজিত পক্ষ বিপর্যয় এড়াবার এবং 

নিজের প্রতি প্রতিকূল ও শক্রপ প্রতি অন্কুল নতুন শর্ত ও পরিস্থিতির হাত 

থেকে নিজেকে সুক্ত করবার চেষ্টা করবে এবং প্রতিপক্ষের উপর চাপ 

দেওয়ার জ্ন্ত এমন শর্ত ও পরিস্থিতি নতুন করে স্যষ্টির চেষ্টা করবে, যা নিজের 

পক্ষে অনুকুল এবং শক্রর পক্ষে প্রতিকূল । 
আর ঠিক এর বিপরীত হবে বিজয়ী পক্ষের প্রয়াস । সে নিজের জয়টাকে 

বাড়াবার ও শক্রর আরও বেশী ক্ষতি করার চেষ্ট৷ করবে, যাতে করে নিজের 

পক্ষে অনুকূল শর্ত ও পরিস্থিতি আরও বুদ্ধি বা বকাশ লাভ করে, প্রতিপক্ষ 
যাতে প্রতিকূল অবস্থার হাত থেকে নিজে বুক্ত করতে এবং বিপধয়ের হাত 

থেকে নিজেকে বাচাতে না পারে । 

এইভাবে, উভয় পক্ষের জন্যই নির্ধারক লড়াইয়ের পর্যায়ের সংগামটি 

গোটা যুদ্ধের বা গোটা যুদ্ধাভিষানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তীব্র, সবচেয়ে বেশী 

জটিল, সবচেরে বেশী পরিবর্তনশীল এবং সবচেয়ে বেশী ছুরূহ ও কষ্টকট হয়ে 
থাকে । পরিচলন! করার পক্ষে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন সময় । 

পাণ্ট। আক্রমণের পর্যায়ে অনেক সমস্ত থাকে, আর তাদের মধ্যে মুখ্য 

হচ্ছে পাণ্ট অক্রমণ শুরু করার জমস্তা, সৈম্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার সমস্তা 
চলমান লড়াইয়ের সমস্ত, দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের সমন্তা ও নিমূ'লীকরণের 
লড়াইয়ের সমস্ত ইত্যাদি । 

পাণ্ট! আক্রমণেই হোঁক বা আক্রমণেই হোঁক, এইসব সমস্যা সম্পফিত 

নীতিগুলির মৌলিক চরিত্রে কোন পার্থক্যই নেই। এই অর্থে আমর! বলতে 

পারি যে, পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে আক্রমণ । 

তবুও পাণ্টা আক্রমণ ও আক্রমণ ঠিক এক জিনিস নয়। যখন শত্রু 
আক্রমণ করে, তখন আমর! পাণ্টা আক্রমণের নীতি প্রয়োগ করি। আর 

যখন শত্রু প্রতিরক্ষা করে, তখন আমর! আক্রমণের নীতি প্রক্ষোগ করি । এই 
অর্থে, পাল্টা আক্রমণ ও আক্রমণের মধ্যে কতকগুলো পার্থক্য রয়েছে। 

এই কারণে, যদিও রণনীতিগত প্রতিরক্ষা সম্পকিত অধ্যায়ের পাল্টা 
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আক্রমণের অংশে লড়াই করার অনেক সমস্তারই আলোচনা কর! হয় এবং 
পুনরাবৃত্তি এড়াবাঁর জঙ্ত রণনীতিগত আক্রমণ সম্পকিত অধ্যায়ে শুধুমাত্র 
অন্যান্ত সমন্তার আলোচনা করা হবে, তবুও বাস্তব প্রয়োগের সময়ে, পাণ্টা 

আক্রমণ ও স্বাক্রমণের যে সাদৃশ্ঠ ও বৈসাদৃশ্ঠ রয়েছে, তাদের কোনটিকেই 
উপেক্ষা করা! আমাদের উচিত হবে না। 

৫1 পাণ্ট। আক্রমণ শুরু করা । 

পাণ্ট। আক্রমণ শুক্র করার সমস্ত! হচ্ছে “প্রথম লড়াই” ব! প্রারস্তিক 

লড়াইয়ের? সমস্ত! | 

রণনীতিগত প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা রশনীতিগত আক্রমণের ক্ষেত্রে, 

বিশেষ করে, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, বনু বুর্জোয়া! রণবিশারদ প্রথম লড়াইয়ের 

জময়ে সাবধানত। অবলম্বনের পরামর্শ দেয় । অতীতে আমরাও গুরুত্বের সঙ্গে 

এই সমন্যাটাকে পেশ করেছি । কিয়াংসী প্রদেশে শত্রর পাঁচটি পরিবেষ্টন ও 

দমন, অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আমাদেরকে প্রচর অভিজ্ঞভা 

যুগিয়েছে-_সেগুলির পধালোচন1 করলে আমরা অবশ্যই উপরুত হব। 
প্রথম পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানে শক্র প্রায় এক লাখ সৈন্য নিয়োজিত 

করেছিল। তারা কিয়ান-চিয়াননিং লাইনে আটটি কলামে বিভক্ত হয়ে উত্তর 

থেকে দক্ষিণপ্িকে লালফৌজের ঘাটি এলাকার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে 

অগ্রলর হচ্ছিল। তখন লালফৌজের সৈন্যসংখ্য ছিল প্রায় ৪* হাজার 

কিয়াংসী প্রদেশের নিংতৃু জেলার হুয়াংপি আর সিয়াওপু অঞ্চলে তারা সৈন্য 

সমাবেশ করেছিল । 

পাঁরস্থিতিট! ছিল এই রকম £ 

(১) মন” বাহিনীর পৈন্যসংখ্যা এক লাখের বেশী ছিল না এবং 

তার্দের কেউই চিয়াং কায় শেকের নিজদ্ব সৈন্য ছিল না, আর সামগ্রিক 

পরিস্থিতিও খুব গুরুতর ছিল না। 

(২) শক্রবাহিনীর লুও লিনের পরিচিত ডিভিশনটি কিয়ান শহর 

রক্ষা করছিল। সেই ডিভিশনটি অবস্থিত ছিল কান নদীর অপর পারে 
অর্থাৎ পশ্চিম পারে । 

(৩) কুং পিংফান, চাং হুই-জান আর থান তাও-ইউয়ানের অধীনে 

তিনটি শক্র ভিতিশন এগিয়ে এসে কিয়ানের দক্ষিণ-পূর্বস্থ ও নিংতুর 
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উত্তরপ-শ্চিমস্থ ফুতিয়েন-তৃংকু-লুংকাং-ইউয়ানথোৌ অঞ্চল দখল করে নিয়ে- 
ছিল। চাং হুই-জানের ডিভিশনের প্রধান বাহিনী ছিল লুংকাংয়ে আর 

থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশনের প্রধান বাহিনী ছিল ইউয়ানথোৌতে | £-8 
গ্রপের ছার! প্রতারিত হয়ে ফুতিয়েন ও তুংকুর অধিবাসীরা এক সময়ে 

লালফৌজকে বিশ্বাস করত ন1 এবং লালফৌজ্ের বিপক্ষে ঈ্লাড়িয়েছিল, তাই 

ফুতিয়েন আর তৃংকুকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করাট! ছিল অসঙ্গত । 

(9) লিউ হো-তিংয়ের পরিচালিত শত্রু ভিভিশন্টি ছিল বহু দুরে-_ 

ফুকিয়ান প্রদেশের শ্বেত এলাকার চিয়াননিংয়ে ; জেই বাহিনীট। অবশ্যই 

যে কিয়াংসী প্রদেশে প্রবেশ করবে তা কিন্তু মনে হয়নি । 

(৫) মাও পিং-ওয়েন আর স্থ্য খে-সিয়াংষের পরিচালিত দুইটি শত্রু 
ডিভিশন কুয়াংছাং ও নিংতুর মধ্যেকার খৌপি-লুওখো-তুংশাও অঞ্চলে 

ঢুকে পড়েছিল । খোঁপি একটা শ্বেত এলাকা, লুওখো ছিল গেরিলা 
অঞ্চল, তোংশা ওতে থাকত 4১- গ্র,৮" এখান থেকে শক্রর কাছে খবর 

বেরিয়ে যাগ্ায়! খুব সম্ভব ছিল। অধিকন্ত, আমরা যি প্রথমে এই জায়গায় 

মাও পিং-ওয়েন ও স্স্য খে-সিয়াংকে আক্রমণ করে পশ্চিমর্দিকে আক্রমণ 

চালাতাম, তাহলে চাং হুই-জান, থান তাও ইউয়ান আর কুং পিং-ফানের 

নেতৃত্বাধীন তিনটি শত্রু ডিভিশন একন্রে মিলে যেতে পারত এবং জয়লাভ 

কর। আমাদের পক্ষে কশ্টিন হয়ে উঠত, সমশ্তার শেষ মীমাংসাও আর 

হতো না। ৃ 

ডে) চাঁং হুই-জান ও খান তাও ইউয়ানের পরিচালনাধীন ছুটি 

ডিভিশন হল “পরিবেষ্টতদ ও দমন” বাহিনীর প্রধান শত্তি, আর তারা ছিল 

'পরিবেষ্টন ও দমন" বাহিনীর-প্রধান সেনাপতি ও কিয়াঃসী প্রদেশে গভর্ণর 

লু তি-পিংফের নিজস্ব বাহিনী, আর চাং হুই-ঙাঁন ছিল যুদ্ধফ্রণ্টের প্রধান 

কম্যাণ্ডার । এই ছুটি ভিভিশনকে ধ্বংস করতে পারলে 'পরিবেষ্টন ও দমন, 

অভিযানকে মূলতঃ চূর্ণবিচুর্ণ করা যেত । এই ছুটি ভিভিশনের প্রত্যেকটিতে 

প্রায় ১৪ হাজার সৈন্য ছিল, চাঁং ছুই-জান তার ভিভিশনকে ভাগ করে ছুই 
জায়গায় রেখেছিল। তাই প্রত্যেকবার একটি ভিভিশন করে আক্রমণ 

করলে আমর! চরম উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকতাম । 

(৭) লুংকাং-ইউয়ানথো। এলাকায় অবস্থিত ছিল চাঁং হুইন্দান ও থান 

তাও-ইউয়ানের ডিভিশন ছুটির প্রধান শক্তি, আর তা ছিল আমাদের 
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সৈম্যশক্তি সমাবেশিত হওয়ার জায়গার কাছাকাছি । সেখানে জনসমথন 
ভালই ছিল, তাই আমর। গোপনে গোপনে শত্রুর কাছে এগিয়ে যেতে 

পারতাম। | 

(৮) লুংকাংয়ে ভৌগোলিক অবস্থা আমাদের যুদ্ধের অনুকুল ছিল, 
আর ইউয়ানথৌকে আক্রমণ কর! জহক্ত ছিল না। যদি শত্রু সিয়াওপুতে 
আমাদের আক্রমণ করত তাহলে আমরা সেখানেও ভাল অবস্থায় পেয়ে 

যেতাম । 

(৯) লুংকাংয়ের দিকে আমর! বৃহত্তম সংখ্যক সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত 

করতে পারতাম । লুংকাংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে একশ লীর কম দূরত্বের 
মধ্যে সিংকুও অবস্থিত, সেখানে আমাদের একটা শ্বতন্ত্র ডিভিশন ছিল, 

তার সৈন্যসংখযা এক হাক্তারের উপরে । অহ ।ড।ভশন ঘুরে শত্রুর পিছনে 
গিয়ে কৌশলী অভিযান চালাতে পারত । 

(১০) আমাদের প্ৈন্যবাহিশী যার্দ কেন্দ্রভাগকে ভেদ করে শত্রুর 

ফ্রুণ্টে ফাটল ধরাতে পারত, তাহলে পূব ও পশ্চিমে বিস্তুত-শত্রর বাঁহিনী- 

গুলো ব্যাপক বাবপানে ছুটি দলে বিচ্ছিম্ন হয়ে পড়ত । 

উপরোল্লিখিত যুক্তি অন্থসারে আমরা স্থির করেছিলাম যে, আমাদের 

প্রথম লড়াইটি হবে চাংহুই-জনের প্রপান শত্তিরি বিরছ্ছে, এবং ছুটি 
ব্রিগেডের উপর ও ডিভিশনের সদর দপ্তরের উপরে আমরা সাফল্যের সঙ্গেই 

আখাত হেনেছিলাম্, 'ডতিশনের সেনলাপতিম্ভ লস. ভাজাঁঃ সৈন্ধেক সবাইকেই 

আমরা বন্দী কতেছিপাঁম_একটি সৈন্য নব: ঘোঁ্াকেও পালাতে দিইলি । এই 

একটিমাত্র জয়েই আতঙ্কিত হয়ে থাঁন তাঁও-উউয়ানের ডিভিশন পালাল 
তুংশাওয়ের আভঙ্গুখে আর স্য খে-শিয়াংয়েএ ডিভিশন পালাল খৌপির দিকে । 

আমাদের টলন্তবাহিনী থান তাও-ইউয়ানের ডিভিশনের শিছু ধাওয়া করে তার 
অর্ধেককেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল । পাঁচ দিনের মধো (১৯৩০ সালের ২৭শে 

ভিস্ক্ম্বর থেকে ১৯৩১ সালের ১লা জাহয়ারী পধন্ত) আমরা ছুটি লড়াই 
করেছিলাম আর মার খওয়ার ভয়ে ফুতিয়েন, তুংক্ ও খৌঁপিতে অবস্থিত 
শক্রুবাহিনী তাড়াহুড়ো করে পিছু হটে গি যছিস ধিশৃংখলভবে । এমনি করেই 

শেষ হল প্রথম পিবিবেষ্টন ও দমন অভিযান । 

ছিতীয় পরিবেষ্টন ও দমন অভিয।নের সময়ে পরিস্থিতিট। ছিল এই 

রকম * 
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(১) দমন” বাহিনীর টলন্যলংখযা ছিল ছুই লাখ, তাদের প্রধান সেনাপতি 

ছিল হে! ইং-ছিন। তাঁর সদর দপ্তর ছিল নানছাংয়ে । 

(২) শক্রর প্রথম অভিযানের মতোই, এইসব শক্তিবাহিনীর কোনটাই 

চিয়াং কাঁই-শেকের নিজস্ব টন্যবাহিনী ছিল ন;। তাদের মধ্যে ছাই থিং- 

কাইয়ের অধীনস্থ ১৯তম রুট আমি, স্রন লিঘ়ান-চোঁংষের নেতৃত্বাধীন ২৬তম 
রুট আমি এবং চু শাও লিয়াংয়ের পর্রিচালনাধীন অইুম রুট আমি ছিল 

সবচেয়ে শক্তিশালী বা বেশ শক্তশালী, শা অবশিষ্ট অন্যান্য হাব বাঁচিনীগুলি 

ছিল অপেক্ষাকৃত তুর্বল | 

(৩) 4১8. গ্রপটিকে একেবারে শিম করে ফেলা হয়েছিল আর 
আমাদের ঘাটি এল'কার সমগ্র জনগণহ লালফৌক্জকে সমথন করছেন । 

(৪) ওয়াং চিন-ইখুব নেতৃত্বাধীন পঞ্চম কট আমি উত্তর চীন থেকে 

গব্মাত্র এসে পসৌছেছিশ আর "হণা আমাদের ভয়ে ছিল জন্ত্রত্ত। এই 

আমির বাম পার্শদেশুস্থ কুণ্ড হুয়া-জোং এবং হাও £মংালংয়ের পরিচালনাধীন 

ডিভিশন ছুটির অবস্থাও ছিল প্রায় একই পকম। 
(৫) আমাদের সৈন্বাহিনী যদি প্রথমে ফুতিয়েন আক্রমণ করে 

পূর্বদিকে লড়াই চালিয়ে যেত, তাহলে অ.মবা ন্মামাদের খাটি এলাকাটিকে 

ফুকিয়ান-কিয়াংসী সীমান্তস্থ চিয়াননিং-লিছুয়ান থাইনিং অঞ্চল পধস্ত 

সম্প্রসারিত্র করতে পারতাম এবং পরবতী পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে 

চর্ণ করবার ব্যাপারে সাহায্য করবার মতো! সরবরাষ্চাদি সংগ্রহ করতে 

পারতাম । আমর! যদি পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে লড়াই চালিয়ে যেতাম, 
তাহলে আমরা .কানচিয়াং নদীর মুখোমুখী এসে দীড়াতাষ, ফলে লড়াই 

শেষ হওয়ার পব প্রসাব্লাভ করবার মতে! জায়গা খামবা পেতাম না । 

পশ্চিমদদিকে লড়াই শেষ ক্ষরার পরে আমাদের বাঙ্িনী যদি আঙার 

পূর্বদিকে ফিরত, তাহলে অ'মাদের সৈন্যরা ক্লান্ত হযে পড়ত, আর সময়ও 

নষ্ট হতো । 

(৬) প্রথম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রম করার 

সময়ে আমাদের টৈন্তসংখ্যা যত ছিল এবারে ন্মামাদের সৈম্কলংখা তার 

চেয়ে কিছুটা কম হলেও ( ৩০ হাজারের বেশি ) আমাদের বাহিনী 

ভালভাবে বিশ্রাম করার ও কর্মশক্তি সঞ্চম্ব করার জন্য চার মাস সমস 

পেয়েছিল। 
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উপরোল্লিধিত যুক্তি অন্সারে আমর! ফুতিয়েন অঞ্চলেও ওয়াং চিন-ইক 
এবং কুং পিংফানের টসন্তবাহিনীর সঙ্গে (এদের সৈন্তসংখ্যা মোট ১১ 

রেজিমেণ্ট ) প্রথমে লড়াই করার সিদ্ধান্ত করলাম । এই লড়াইয়ে জয়লাতের 
পরে আমপা পধায়ক্রমে কুও হুয়া-জোং, স্থন লিয়ান-চুৎ, চু শাও-লিয়াং আর 

লিউ হো-তিংকে আক্রমণ করেছিলাম । (১৯৩১ সালের ১৬ই থেকে ৩*শে 
মে পর্যস্ত) ১৫ দিশে সাতশ লী অতিক্রম করেছিলাম, পাচার লড়াই 

করেছিলাম এবং ২০ হাজারেরও বেশি রাইফেল অধিকার করে নিয়েছিলাম, 

আর শত্রুর “পরিবেষ্টন দমন” অভিষানকে সাফল্যের সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে 

দিয়েছিলাম । ওয়াং চিন-ইফুর সঙ্গে লড়বার সময়ে আমর! ছিলাম ছাই থিং- 

কাই ও কুও হুয়া-জোংয়ের নেতৃত্বাধীন ছুই শক্রবাহিনীর মাঝখানে--কুও হুয়।- 

জোংয়ের বাহিনী থেকে আমর] ছিলাম ১০ লীর কিছু বেশি দুরে আর ছাই 

খিং-কাইয়ের বাহিনী থেকে ৪০ লীর কিছু বেশি দূরে । কেউ কেউ বলতে 

লাগল যে, আমর “কাণাগলিতে ঢুকছি”। আমরা কিন্তু তবুও পথ কেটে 

বেরিয়ে এসেছিলাম । (্রধানতঃ এট। সম্ভব হয়েছিল ঘাটি এলাকার 

ক্ববিধাজনক অবস্থার জন্য এবং শক্রবাঁহিনীর বিভিম্ন অংশের মধ্যে অশৈক্যের 

জন্য । কুও হুয়াজোংয়ের ডিভিশন পরাজিত হয়ে যাবার পর হাঁও মেং- 

লি*য়ের ডিভিশন রাতারাতি পালিয়ে ইয়োংফেংয়ে ফিরে গেল আর এমনি 
করেই বিপ্য় এড়াল । 

তৃতীয় “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানে পরিস্থিতিটি ছিল এইরকম £ 
(১) চিয়াং কাই-শেক নিজেই প্রধান জেনাপতি হিসেবে রণক্ষে্রে 

দায়িত্ব গ্রহণ করল! তার নীচে আরও তিনজন সেনাপতি ছিল, 

প্রত্যেককে এক একটি কলামের-__অর্থাৎ বাম, দক্ষিণ ও মধ্য কলামের 

ভার দেওয়! হল। হো ইং-ছিল মধ্য কলামকে পরিচালনা করল, চিয়াং 

কাই-শেকের মতো তারও সঙ্গর দপ্তর ছিল নানাছাংয়ে । দক্ষীণ কলামের 

প্রধান ছিল ০ন মিং-শু, তার জদর দণঞ্চুর ছিল কিয়ানে। আর বাম 
কলামের প্রধান ছিল চু শাও-লিয়াং, তার সদর দপ্তর ছিল নানফেংয়ে। 

(২) “দমন” বাহিনীর সৈম্তসংখ্যা ছিল ৩ লাখ। তাদের মধ্যে 

প্রধান বাহিনী ছিল চিয়াং কাই-শেকের নিজস্ব সৈম্তবাহিনী। এহ প্রধান 

বাহিনীতে ছিল পাচটি ডিভিশন, যা ছিল ছেন ছে২ লুও চুও-ইং চাও 
কুম্বান-থাও, ওয়েই লি-হুয়াং আর চিয়াং তিং-ওয়েনের পরিচালনাধীনে । 
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প্রত্যেকটি ডিভিশন ৯টা রেজিমেন্ট নিয়ে তৈরী--মোট সৈন্যসংখ্য প্রায় 

১ লাখ। এগুলে! ছাড়া, চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই তিং-কাই আর হান 
তে-ছিনের পরিচালনাধীন তিনটি ডিভিশন ছিল। এদের মোট পসন্সংখ্য 

ছিল ৪* হাজার। তার পরে ছিল স্থন লিয়ান-চোংয়ের আমি, এর ৫সন্য 

সংখ্যা ২* হাজার । বাকী অন্যান্ত সব বাহিনীর কোনটাই চিয়'ং কাই- 

শেকের নিজন্ব বাহিনী নয় এবং তারা অপেক্ষাকৃত ছুবল । 

(৩) এই কমন” অভিযানে শক্রর রণনীতি ছিল “গভীরে সোজ ঢুকে 

যাওয়া” । দ্বিতীয় পরিবেষ্টনও দমন? অভিযানে তার রণনীতি ছিল “প্রতি 

প্দক্ষেপে নিজেকে সুসংবদ্ধ করা। এর থেকে এইবারের রণনীতি অনেক 

ভিন্ন। শত্রুর এই রণনীতির লক্ষা ছিল লালফৌজকে কান নদীর দিকে ঠেলে 

নিয়ে গিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করা । 

(৪) দ্বিতীয় অভিযানের সমাপ্তি তৃতীয় সভিযানের আরম্তের 

মধ্যে মাত্র এক মাসের বিরতি ছিল। অত্যন্ত কঠোর লড়াইয়ের পরে 

লালফৌজ না পেল বিশ্রাম, না পেল সৈন্যশক্তি পুনরায় পূরণের সমস 
(তখন তার পৈন্যসংখ্যা ছিল ৩* হাজারের মতো )। আর এর! হাজার 

লী ঘুরে যখন দক্ষীণ কিয়াংসীর ঘাটি এলাকার পশ্চিম অংশে সিংকুও 
ন।মক স্থানে ফিরে এসে একত্রিত হুল, তখন বিভিন্ন পথ দিয়ে শত্রর। এসে 

বাঁপিয়ে পড়ল। 

এই রকম অবস্থায় আমরা যে পরিকল্পনা প্রথমে স্থির করলাম, ত! ছিল 

সিংকুও থেকে ওয়ানানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ফুভিয়েন শক্রুব্যুহ ভেদ 
করা, তারপর, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সবেগে ধসে লড়াই চালিয়ে শত্রুর 
পশ্চান্তাগের যোগাযোগের লাইন ছিন্ন করে এগিয়ে যাওয়া এবং এইভাৰে 

শত্রুর প্রধান শক্তিকে আমাদের দক্ষিণ কিয়াংসীর ঘাটি এলাকার গভীরে 

অকেজোভাঁবে প্রবেশ করতে দেওয়াই ছিল আমাপ্ে সামরিক কাথকলাপের 

প্রথম পর্যায়। শত্রু যখন উত্তর্দিকে ফিরে চলে আসত, সে অবশ্ঠুই থাকত 

খুবই ক্লাস্ত। তখন সেই সুযোগ নিয়ে তাদের দুর্বল অংশগুলির ওপর আমাদের 

আধাত হানবার কথা । এট! ছিল আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ । এই 

পরিকল্পনার মর্ম ছিল শত্রর প্রধান শক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া এবং তাদের হূর্বল 

অংশে আঘাত হানা । কিন্তু ফুতিয়েনের ওপরে হামলা করবার জন্য এগিয়ে 

চলবার সময়ে আমাদের সৈন্তবাহিনী শক্রর দৃষ্টিতে পড়ে গেল, তার তখন ছেন 
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ছেৎ ও লুও চুও-ইংয়ের পরিচাঁলনাধীন ছুই ভিভিশন আমাদের দিকে ধাঁওয়া- 

করে এল। আমর! তখন পরিকল্পনাটি বদল করতে এবং সিংকুওয়ের পশ্চিমে 
কাঁওসিংস্থ্যতে ফিরতে বাধ্য হলাম । একশয্ের কম বর্গলী বিস্তৃত পারিপার্খপহ 

কাওসিংস্থ্য তখন ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে আমাদের সৈগ্ঠবাহিনী 

কেন্দ্রীভূত হতে পারত। পেখানে একত্র হবার পরের দিন আমর পূর্বদিকে 

সিংকু্ জেলার পূর্ব অঞ্চলের লিযানথাং অভিমুখে, ইয়োফেং জেলার ক্ষীণ 

অঞ্চলের লিয়াংছুন অভিমুখে নিংতু জেলার উত্তর অ'লের হুয়াংপি অভিমুখে 
ভ্রুত এগিয়ে চলবার সিদ্ধান্ত নিম! সেই রাতেই অন্ধকারে গ! ঢাক দিয়ে 

আমরা সরে পড়লাম, সবে পড়লাম টিয়্াং হিিং-ওয়েনের ডিভিশন আঁর চিয়াং 

কুয়াং-নাই, ছাই থিং-খাই ও হান তে-ছিনের সৈন্বাহিন্ীর অন্তর্বর্তী চলিশ লী 

বিস্তৃত ফাক! জায়গা দিয়ে বেগে পৌছালাম লিয়ানথাংয়ে। দ্বিতীয় দিনে 

আমরা শাংকুয়ান ইয়ুন-সিয়াংয়ের সৈন্যবাহিনীর ( শাংকুয়ান ইযুন-সিয়াং তার 

নিজের একটি ভিভিশনসহ হাঁও মেং-লিংয়ের ছিভিশনটি ৪ পরিচাঁলনা করছিল ) 

অগ্রগামী টহলদারী সৈন্তদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলান। প্রথম লড়াইটি লড়লাম 

তৃতীয় দিনে শাংকুয়ান-ইয়ুন-সিয়াংয়ের ডিভিশনের সর্ে, আর দ্বিতীয় লড়াইটি 
লড়লাম চতুর্থ দিনে হাঁও মেং-পিংসরের ডিভিশনের সে । তারপর তিন দিন 
ধরে চলার পরে পৌছালাম হুয়াংপিতে এবং সেখানে তৃতীয় লড়াই লড়লাম 

মাও পিংওয়েনের ডিভিশনের বিরুদ্ধে। তিনটি লড়াইয়েই আমরা জিতলাম 
আর দশ হাজারেরও বেশী রাইফেল দখল করে নিলাম। শক্রর যেলব প্রধান 

বাহিনী পশ্চিমদিকে এবং দক্ষিণদিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এই সময়ে তার! পূর্বদিকে 
মোড় ফিরল । হুয্াংপির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হিংম্র বেগে আমাদের সঙ্গে 

যুদ্ধ করার জন্যে তারা আমাদের দিকে এগিয়ে এল, এগিংয় এল একটা বিরাট 

পরিবেষ্টনীর মধ্যে আমাদেরকে ফেলবার জন্তে, ঘন ঘন সৈন্য সাজিয়ে । চিয়াং 

কুয়াং-নাই, ছাই তিংকাই ও হান তে-ছিনের সৈহ্যবাহিনী এবং হেন ছেং ও 
লুও চুও-ইংয়ের সৈন্তবাহিনীর মধ্যবর্তা বিশ লী ফাকা জায়গার বড় বড় পাহাড় 
আমাদের টসন্তবাহিনী চুপি চুপি পার হয গেল এবং পুবর্দিক থেকে গিয়ে 

সিকুও জেলার এলাকায় জড়ো হল। শত্রু যখন টের পেয়ে আবার পশ্চিম্দিকে 

অগ্রসর হতে লাগল, তখন আমার্দের সৈম্তদের আধ মাসের মতো! বিশ্রাম হয়ে 

গেছে, আর শত্রু তখন শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও মনমর! হয়ে এবং লড়াই করতে অক্ষম 

হয়ে পড়েছে। তাই তার! পিছু হটাই স্থির করল। তার্দের পিছু হটার হুযোগ 
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নিয়ে আমরা চিয়াং কুয়াং-নাই, ছাই তিং-কাই, চিয়াং তিং-ওয়েন আর হান 

তে-ছিনের সৈন্বাহিনীগুলিকে আক্রমণ করলাম এবং চিয়াং তিং-ওয়েনের 

একটি ব্রিগেভকে আর হান তে-ছিনের পুরা ডিভিশনটাকেই নিশ্চিহ্ন করে 
দিলাম | ছিয়াং কুয়াং-নাই আর ছাই-তিং-কাইয়ের ডিভিশন দুটির বিরুদ্ধে 

আমাদের যুদ্ধে এক অ5ল অবস্থার স্থষ্টি হল, তাই আমরা তাদের পালিয়ে 

যেত দিলাম । 

চতুর্থ “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের সময়ে পরিস্থিন্তিটি এইরল্রম ছিল : 
শক্রবাহিনী তিনটি কলামে বিভক্ত হয়ে কুয়াংছাংয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, 

শত্র প্রধান বাহিনী ছিল পূর্বদিকে । যে ছুই ডিভিশন শিয়ে ভাব! পশ্চিম 

কলাম গড়ে উঠেছিল, সেগুলি আমাদের পাঁষনে প্রকাশ শয়ে পড়ে এবং আমব! 

যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছিলাম তারই কাছাকাছি তাঁরা অবস্থান কবছিল। 

স্থতরাং আমরা ইহুয়াঁং কাউন্টির দক্ষিণ অঞ্চলে শত্রুর পশ্চিম কলামকে প্রথম 
আক্রমণ করার হযোগ পেলাম এবং এক আঘাতে আমর! লি মিং ও ছেন 

শি-চীর পরিচালিত দুটি ডভিভিশনকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেললাম । তখন শত্রু তার 

মধ্যভাগের কলামকে সাহাধষ্য করবার জন্য তার পূর্ব কলাম থেকে দুই ডিভিশন 

সৈন্য পাঠিয়ে আরও এগিয়ে এল বলে ইন্ুয়াং কাউন্টির দক্ষিণ শ্রঞ্চলে আমর! 
আবার একটি ডিভিশনকে নিশ্চিহ্ন করতে জমর্থ হলাম । এই ছুটি লড়াইয়ে 

আমরা দশ হাঁজরেরও বেশি রাইফেল দখল করে নিয়েছিলাঁয আর এমনি করে 

এই “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে মোটামুটিভাবে চুরমার করে দিয়েছিলাম | 
পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানে শক্র এক নতুন বণনীত অর্থাৎ 

ছুর্গনীতি অবলম্বন করে এগুতে লাগল, প্রথমেই তারা লিছুয়ান দখল করল । 

কিন্তু লিছুয়ানকে পুনরুদ্ধার করবার ও শক্রকে ঘাটি এলাকার বাইরে রুখবার 

চেষ্টায় আমর! লিছুয়ানের উত্তরে সিয়াওশির ওশরে আক্রমণ করলাম। সিয়াওশি 

ছিল শক্রর স্দৃঢ় ঘাঁটি এবং সেট! অবস্থিত ছিল শ্বেত এলাকায় । এ লড়াইয়ে 

জয়লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে আমর! আবার সিয়াঞ্শির ছক্ষিণ-পুর্ব দিকের 

জিসীছিয়াওয়ের ওপরে আক্রমণ করলাম । এটাও ছিল শক্রর স্ুদুঢ় ঘাঁটি এবং 

শ্বেত এলাকার অস্তগত | সেখানেও আবার আমরা জয়লাভ করতে ব্যর্থ হলাম। 

তারপর লড়াই বাধাবার চেষ্টায় আমরা শক্রুর প্রধান বাহিনী ও হুর্গগুলোর 
মাঝ এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুর করলাম। এইভাবে আমরা এক সম্পুর্ণ 

নিক্কিয়তার অবস্থায় এসে পড়লাঁম। পঞ্চম পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের 
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বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চলেছিল এক বছর ধরে, সেই এক বছরে বিন্দুমাত্র 
উদ্যোগ-তৎপরত। আমরা দেখাইনি। অবশেষে, কিয়াংসী ঘাটি এলাঁক! থেকে 

সরে আসতে আমর! বাধ্য হলাম । 

উপরোজ্িখিত প্রথন থেকে পঞ্চম পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 

সংগ্রামের সময় পরস্ত আমাদের সৈন্যবাঁহিনীর লড়াই করার অভিজ্ঞতা প্রমাণ 

করে যে, একটি শক্তিশালী “দমন? বাহিনীকে চুরমার করতে হলে প্রতিরক্ষারত 
লালফৌজের পক্ষে পাণ্টা আক্রমণের প্রথম লড়াইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সমগ্র 
পরিস্থিতির উপর প্রথম লড়াইটির জয়-পরাজয়ের প্রভাব পড়ে অত্যন্ত 
গভীরভাবে, এমনাক এর প্রভাব শেষ লড়াইটির ওপরেও পড়ে । তাই আমর! 

নিয্ললিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। 

প্রথমতঃ, প্রথম লড়াইটিতে অবশ্যই জিততে হবে। শক্রর পরিস্থিতি, 

ভৌগোলিক পরিবেশ ও জনসমর্থন সবই যখন আমাদের অনুকূল কিন্তু শত্রুর 
প্রতিকূল, এবং লড়াইয়ে জেতা সম্পর্কে আমরা যখন একেবারে নিশ্চিত, শুধু 

তখনই আমরা আঘাত হানব। অন্যথায় আমার্দের বরং পিছু হুটা উচিত ও 

সতর্কতার সঙ্গে স্থযোগের প্রতিক্ষা করা উচিত। স্থযোগ পাওয়া যাবেই। 
গৌয়ারগোবিশ্দের মতো! আগুপিছু বিবেচনা না করে যুদ্ধে নাম! আমাদের 

উচিত নয়। প্রথম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 
সময়ে সামরা প্রথমে খান তাও-ইউয়ানের বাহিনীর ওপরে আঘাত হানতে 

চেয়েছিলাম, ছুবার আমরা অগসরও হয়েছিলাম । কিন্তু ছুবারই নিজেদের 

যত করে ফিরে আসতে হয়েছিল। কারণ শক্রবাহিনী ইউয়ানতৌর উচু 

জায়গার ওপরকার সুবিধাজনক অবস্থান থেকে নড়েনি। কয়েকদিন পরে 

আমর! চাং হুই-জানের বাহিনীকে খুজে বের করলাম । এই বাহিনীর, উপর 
আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল । দ্বিতীয় “পরিবেষ্টন ও দমন, 

অভিযাঁনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী তুংকু পর্যস্ত 

এগিয়েছিল। ওয়াং চিন-ইঘুর জৈন্যবাহিনী তার ফুতিয়েনস্থ সুদৃঢ় ঘাটি ছেড়ে 

বেরুবে, তারই প্রতীক্ষা করা জন্য খবর ফাস হয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও 

তাড়াহুড়ো আক্রমণ করার যাবতীয় অসহিষুণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আমরা 

শত্রুর থুব কাছে প'চশ দিন পধস্ত অপেক্ষা করেছিলাম । অবশেষে আমাদের 

লক্ষ্য অজিত হয়েছিল। তৃতীয় 'পরিবেষ্ন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করার সময়ে, যদিও আমাদের চারদিকে বিপর্যয় ফেটে পড়েছিল এবং হাজার 
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লী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমানের ফিরে আসতে হয়েছিল, আর শক্রবাহিনীর 
শার্থে ও পিছনে ঘুরে গিয়ে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনাট! যঙ্ষিও শক্র টের 
পেয়েছিল, তবুও আমরা ধৈর্যের সঙ্গে পশ্চার্দপসরণ করেছিলাম এবং পরিকল্পনা 

বদলে নিষ্ে শত্রুর মধ্যভাগে ভেদ করার কৌশল গ্রহণ করেছিলাম আর 

অবশেষে লিয়ানথাংয়ে আমর! প্রথমবার সাফল্যের সঙ্সেই লড়াই করলাম । 

চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিধাঁনের নিরদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে, যখন 

নানফেংয়ের উপর আক্রমণ করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হলাম, তখন [দ্বধাঁহীনতাবে 

আমরা পশ্চাদপসরণ করলাম এবং ঘুরে ঘুরে অবশেষে শক্রর ভান পার্খে গিয়ে 

পৌছে তুংশাও এলাকায় আমাদের সৈন্বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করে ইহুয়াং 

কাউন্টির দক্ষিণ অঞ্চলে খুব সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলাম। শুধুমাত্র পঞ্চম 

পপরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগাঁম করার সময়ে প্রথম লড়াইয়ের 

গ্তরুতকে আদৌ বিবেচন! করা হয়নি। একটিমান্র লিছুয়ান নগরের পতনে 
আতঙ্কিত হয়ে সেই নগরটিকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টায় আমাদের সৈন্যবাহিনী 
শক্রবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য উত্তরদিকে এগিয়ে গেল, স্থ্যনখোয়ের 

অপ্রত্যাশিত সম্মুখ লড়াইয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী জয়লাভ করল (এক 

ডিভিশন শক্রসৈন্য নিশ্চিহ্ন করা হল )1 কিন্তু এ লড়াইকে প্রথম লড়াই হিসেবে 
ধরা হল না, আর এই লড়াইয়ের ফলে যেলব পরিবর্তনগুলে। ঘটতে বাধ্য ছিল, 

সেগুলিকে আগে থেকে লক্ষ্য কর! হুল না, পরস্ত হঠকারীভাবে সিয়াওশি 

আক্রমণ কর! হল, যেখানে জয়ের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এইভাবে আমরা! 
প্রথম চালেই আমাদের উদ্যোগক্ষমতা ভারিয়ে ফেলঙাম” আর বস্ততঃ সেট! 

ছিল লড়াইয়ের সবচেয়ে বুদ্ধিহীন ও খারপ পদ্ধতি । 
দ্বিতীয়তঃ, প্রথম লড়াইয়ের পরিক্ল্পনাকে অবশ্তই হতে হবে গোটা! 

যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনার প্রস্তাবনা ও স্বাবস্থিত অঙ্গ । গোটা যুদ্ধাভিযানের 

একটা! সুষ্ঠ, পরিকল্পনা না খাঁকলে একট সত্যিকারেব ভাল প্রথম লড়াই কর! 

একেবারেই অসম্ভব । অর্থাৎ প্রথম লড়াইয়ে জয়লাভ করলেও সে লড়াই যদি 

গোঁট] যুদ্ধাভিযাঁনকে সাহায্য না করে বরং ক্ষতি করে, তাহলে এ ধরনের জয়কে 

শুধু পরাজয় হিসেবেই ধরতে হবে ( যেমন পঞ্চম পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানে 

নো লড়াই )। তাই প্রথম লড়াইয়ের পূর্বে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ লড়াই 
এবং এমনকি সর্বশেষ লড়াই অবধি আমরা কিভাবে লড়ব সে সম্পর্কে একটা 

মোটামুটি ধারণ থাকা দরকার, আর পরবতা লড়াইগুলির প্রতেঃকটিতে আমরা 
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জিতলে শত্রুর সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কি কি পরিবর্তন ঘটবে, হারলে আবার 
কি কি পরিবর্তন ঘটবে, তা অবশ্ঠই বিচাঁর-বিবেচন! কর! দরকার | যেমনটি 

আশা কর! যায়, প্রকৃত ফলটা হয়তো ঠিক তেমনটি নাও হতে পারে, এবং 

বস্ততঃ নিশ্চয়ই তেমনটি হবে না_-তবুও উভয় পক্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতি 
অনুসারে সবকিছুই আমাঙ্গেরকে পুংখান্ুপুংখভাবে ও বাস্তবভাবে ভেবেচিন্তে 

পরিক্ক।'র করে নিতে হবে। সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পরিপুণ ধারণা না 
থাকলে দ!বার ছকে কোন সত্যিকাবের ভাল চাল দেওয়। অসম্ভব | 

তৃতীয়ত:, পরব গা রণনীতিগত পর্যায়ে কি ঘটবে, তাও অবশ্তই বিচার- 
বিবেচনা করে গেখতে হবে । বণ্নীতিগত পরিচালক যদ্দি কেবল পাণ্টা 

আশ্রমণের প্রতিই মনোযোগ ছেয় এবং সে পাণন্ট। আক্রমণে জয় অথবা ঘটন!- 
চক্রে পরাঙ্গয়ের পঃর আমাদের কি বাবস্থ। গুহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে বিচার- 

বিবেচন! না করে, তাহলে মে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে । একটা 'নগিই 

রণনীতিণত পধায়ে, পর্বতাঁ বু পাধাযকে, অথবা অন্ততঃপক্ষে, ঠিক পরবতাঁ 

পধারটকে রণনীতিগত পাঃচালকের অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করে দেখতে 

হবে। যদিও ভবিষ্যৎ পরিবতন পূর্ব থেকেই দেখ কঠিন এবং যতই দুরে 

তাকানো যায় বিষরগুলোকে ততই অস্পষ্ট বলে মনে হয়, তবুও একটা! 
মোটা্ুটি হিসেব করা সম্ভব এবং স্ুদূর ভবিষ্যতের অবস্থার মুল্যায়ন করাও 
দরকার । যেমশি রাক্ষশীতিতে তেমনি যুদ্ধে, এগিয়ে চলার সময়ে প্রতি 

পদক্ষেপে শুধু একটি পদক্ষেপকে দেখার পরিচালনার পদ্ধতি হচ্ছে ক্ষতিকর। 
প্রতি পদক্ষেপে শি কি বাস্তব পরিবর্তন ঘটছে তা জ্লেখতে হবে, এবং এগুলোর 

ওপর ভিত্তি করে নিজের রণনীতিগত পরিকল্পনা এবং যুছ্ছীভিযান্রে 

পরিকল্পনাকে শ্ধরে নেওয়া ত্বা পরিপুষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন । অন্যথায়, 

বিপদকে অগ্রাহ্ করে হঠকারিতার সঙ্গ সোজ! সামলে ছুটে চার ভুল 

করা হবে । তথাপি, গোটা একটি রণনীতিগত পর্যায় বা কতকগুলে রণ- 

নীতিগত পর্যায় জুভডে এন্টি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থাক একান্ত অপারহার্ধ। 

এটা হবে এমন পরিকল্পনা ঘা জামগ্রিকভাবে ভেবে দেখা হয়েছে । এইভাবে 

না] করলে ইতস্তত: করার এবং নিজেক্চে বাধ্যবাধকতায় বেঁধে ফেলার ভূল করা 

হবে। এটা বাস্তবে শক্রর রণনীতিগত অতিগ্রায়ের প্রয়োজনাহুরূপ কাজ 

করবে এবং নিজেকে একট! শিক্ষিয় অবস্থায় এনে ফেলবে । এটা অবশ্বই মনে 

রাখতে হবে যে, শত্রুর অর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীরও কোন একটা রণনী তিগত 
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অন্তদূষ্টি রয়েছে ট্রেনিং দিয়ে আমরা যখন নিজেদেরকে শত্রুর থেকে এক স্তর 
বেশি উন্নত করে তুলব শুধু তখনই রণনীতিগত জয়লাত সম্ভব হবে। এমনি 

করতে না পাঁরাটাই ছিল শত্রর পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের সময়ে 

“বাম” হ্াবধাবাদী লাইন ও চাঁং কুও-তা ও লাইনের রণনীতিগতভ পরিচালনার 

ভূল-ভ্রান্তির প্রধান কারণ। এক কথায়, পশ্চাদপসারণের পর্যায়ে অবশ্যই পাণ্টা 
আক্রমণের কথা হিসেব করতে হবে, পান্টা আক্রষণের পর্যায়ে অবশ্যই আগে 

তেকেই আক্রমনপর্যায়ের কথা হিসাব করতে হবে এবং আক্রমণপধায়ে আবার 

অবশ্যই পশ্চা্দপসরণের কথা হিসেব কহ্তে হবে। এমনি হিসেব না! করে 

শ্ুধমাত্র বর্তমান মুহূর্তের সথবিধা-অস্কবিধার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে বাখাট! 

হচ্ছে পরাজয়ের পথ । 

প্রথম লড়াইটিতে অবশ্তই জিততে হবে, গোট। যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনার 

দিকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে, এবং পরবতাঁ রণনীতিগত পরায়টিকেও 

অবশ্টাই বিচার-বিবেচন। করতে হবে । পাল্টা! আক্রমণের শুরুতে, অর্থান্থ গ্রথম 

লড়াইয়ের সময়ে এই তিনটি যূলনীতিকে আমাদের ভূলে যাওয়া উচিত নয়। 

৬। সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত কর। 

প্েন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করাটা! মনে তয় সহজ, কিন্ত আসলে তা বেশ 
কঠিন। প্রত্;কেই জানে ষে, সংখ্যাধিক্যের দ্বার! সংখ্যাল্পকে পরাজিত করাই 
হচ্ছে সবচেয়ে সেরা উপায়, তবুও অনেকেই তেষনটি করতে পারে না; পক্ষান্তরে 
প্রায়শঃই নিজেদের সৈন্যশক্তিকে ছড়িয়ে দেয় । কারণ এই যে, এ ধরনের 

পরিচালকদের রণনীতি বুঝবার মতো! অত মাথ! নেই, আর তারা জটিল 

পরিবেশের দ্বারা বিভ্রাস্ত। আর সেজন্যই তারা এইসব পরিবেশের 

আয়ত্তাথীনে পড়ে নিজেদের উদ্যোগক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং নিক্রিম্ন ভাবে 

মোকাব্লা করার নীতি অবলম্বন করে। 

পরিবেশ যতই জটিল, গুরুতর ও কঠোর হোক ন। কেন, একজন সামরিক 

পরিচালকের য! সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন, তা হচ্ছে তার নিজের নেতৃত্বাধীন 

সৈম্তশ।ক্তকে স্বাধীনভাবে সংগঠিত করবার ও ব্যবহণর করবার সামথ্য। 

অনেক সময়ে শত্রুর ছার বাধ্য হয়ে তাকে নিক্ষিয় অবস্থায় পড়তে হয়, কিন্তু 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাড়াতাড়ি উদ্যোগক্ষমত! ফিরে পাওয়া । এমন করতে 
ন! পারলে অবশ্ঠই পরাজয় ঘটবে। 
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উদ্ভোঁগক্ষমত। কাল্পনিক কিছু নয়, বরং সেটা হচ্ছে বাস্তব ও বস্তগত। 

এখানে সরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যথাসম্ভব বৃহদাকারের ও প্রাণশক্তিতে 

ভরপুর সৈন্ুতবাহিনীকে সংরক্ষিত করা সমাবিষ্ট কর! । 

প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ে নিক্কিয় অবস্থায় পড়ে যাওয়টা সহজ । 

আক্রমণাত্মক লড়ায়ের তুলনায় প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ে উদ্যোগক্ষমতার পৃ 

প্রয়োগের হ্বযোগ খুব কমই থাকে। তবু প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ের নিক্করিত 

কূপের মধ্যেও সক্রিয় বিষয়বস্তু খাঁকেতে পারে, এবং যে পধায়ে প্রতিরক্ষাত্মক 

লড়াই রূপের দিক থেকে নিক্ষিন্ন থাকে, লে পধায় থেকে প্রতিরক্ষাত্মুক লড়াই 

এমন একটি পধায়ে যেতে পারে, যেখানে তা রূপে ও বিষয়বস্তরতে সক্রিয় হয়ে 

ওঠে। বাহ রূপের দিক খেকে দেখলে পুরোপুরি পরিকন্িত রণনীতিগত 

পণ্চাদপসরণকে বাধ্যতামূলক বলে মনে হয়, কিন্ত বাস্তবে তা করা হয় 

আমাদের ইসন্যবাহিনীর শক্তি সংরক্ষিত করবার ও শক্রকে চুরমার করার 

স্থযাগের অপেক্ষা করবার জন্য, এবং শঞ্র-ক প্রলুক করে আমাদের এলাকার 

গভীরে টেনে আনব।র ও পাণ্টা আক্রমণের প্রস্ততি করবার জন্ত। অন্যদিকে, 

পশ্চাদপসরণ অন্বীকার কবে তাড়ঘড়ি শত্রুর সঙ্গে যুদ্দে নামাটাকে €( যেষন 

সিয়াওশির পড়াইয়ে ) বাহা [ষ্টুতে উদ্যোক্ষমতা শাভের প্রয়াস বলে মনে হয়, 

কিন্ত বাস্তবে সেটা হচ্ছে শিক্কিন্ন। রণনীতিগত পাণ্টা আক্রমণ শুধু বিষয্প- 

বস্ততেই সক্তিয়তাপূর্ণ “য়, পরদ্ধ রূপের দিক থেকেও তা পশ্চাদপসরপ-পর্যায়ের 

নিষ্ষিপ্ন ভঙ্গীটি ত্যাগ করে। শত্রুবাহিনীর কাছে "ামাদের পাণ্টা আক্রমণের 

অর্থ হল, শক্রকে তার উষ্োগক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য করার এবং সঙ্গে সঙ্গে 

তাকে একটা নিক্ষিয় অবস্থায় ফেলার জন্য আমাদের বাহিনীর প্রয়াস । 

এই লক্ষ্যকে সম্পূণভাবে অর্জনঃ করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে সৈম্তশক্তি 

কেন্দ্রীভূত করা, সচল লড়াই করা, ভ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই কর! এরা এবং নিমুলী- 

করণের লড়াই করা । আর এগুলোর মধ্যে সৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করাটাহ 

হচ্ছে জর্বপ্রথম ও জর্ব প্রধান শ্তি। 

শত্রুর ও আমাদের উভয় পক্ষের পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়ার জন্য অমাদের 

সন্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করা৷ অবশ্ত প্রয়োজন। প্রথমত এক উদ্দেস্ট হচ্ছে 

অগ্রপমন ও পশ্চাদপপরণ সম্পর্ষিত পরিস্থিতিকে (বদল করা। আগে 

শত্রু অগ্রসর হচ্ছি এবং আমরা পিছু হটছিলাম। এখন আমরা এই 

পরিস্থিতিকে আমাদের অগ্রগমনে ও শত্রুর পশ্চাদরসরণে বাদপাতে চাই। 
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যখন আমরা ঠৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করে একটা লড়াইয়ে জয়লাভ করি, তখন 

সেই লড়াইয়ে আমার্দের উপরোক্ত উদ্দেশ্তটি সিদ্ধ হয় এবং সেই জয়লাভট৷ 

গোটা! যুদ্ধাভিযানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 

দ্বিতীয়তঃ, সৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্য হল আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার 

ব্যাপারে পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়া । প্রতিরক্ষাত্মক লড়াইয়ে পশ্চাদপসরণের 

শেষ সীম! পধস্ত পশ্চাদপসরণ করাটা মূলতঃ নিশ্ুয় পর্যায়ের অন্তহুক্ত, অথাৎ 
প্রতিরক্ষ।-পর্যায়ের অন্তভূক্ত। পান্ট! আক্রমণ হচ্ছে সক্রিয় পধায়ের' অথাৎ 
“আক্রমণে”পযায়ের অন্তভূক্ত। যদিও গোটা রণনীতিগত প্রতিরক্ষা পর্যায়ের 

মধ্যে পাণ্ট। আক্রমণ তার প্রতিরক্ষাত্মক চরিত্র হারায় না, তনু পশ্চাদপসরণের 

তুলনায় পাণ্ট। আক্রমণ শুধু রূপেয়ই নয়, বিবয়বস্থতেও ইতিমবোই পরিবতিত 

হয়ে যায়। পাণ্টা আক্রমণ হচ্ছে রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত 

আক্রমণের মধ্যবর্তী একটা উত্তরণ-পর্যায় এবং চরিত্রের দিক থেকে এটা হচ্ছে 

রণনীতিগত আক্রমণের প্রাক্কাল। এই উদ্দেশ্যেই সৈম্তশক্তি কেন্দ্রভৃত কর 

হয়। 

তৃতীয়তঃ, সৈম্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্য হল অন্তর্লাইন ওবহিলাইনের 

পরিস্থিতিটিকে পরিবতিত করা । রণনীতিগত অন্তর্লাইনে যুদ্ধরত পৈন্বাহিশী 
অনেক অনুবিধা ভোগ করে, 'পরিবেই্ন ও দমন" 'ম্মভিযানের সম্মুখীন লাজ- 

ফৌজের ক্ষেত্রে এটা আরও বিশেষ করে খাটে । কিন্তু যুদ্ধাভিষানে বা লড়াইয়ে 

আমর! এ অবস্থাকে বদলাতে পারি এবং তা আমাদের অবশ্যই কর! উচিত৷ 

আমাদের বাহিনীর 1বরুদ্ধে শক্রবাহিনীর একটা বিরাট 'পরিবেষ্টন ও দমন' 

অভিযানকে পরিবন্তিত করে সেটাকে শক্রবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের বাহিনীর 
ঘবারা চালিত অনেকগুলো ছোট ছোট ও পৃথক পৃথক “পরিবেষ্টন ও দমন? 

অভিযানে পরিণত করতে হবে । রণনীতিগত ক্ষেত্রে আমাদের বাহিনীর 

বিরুদ্ধে শক্রবাহিনীর পৃথক পৃথকভাবে এগিয়ে আঘাত হানার যে অভিযান 

চালায়, সেটাকে আমাদের এইভাবে পরিবতিত করা উচিত, যাতে করে 

আমাদের বাহিনীর যুদ্ধাভিষান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে শত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে 

পৃথক পৃথকভাবে এগিয়ে একত্রে আঘাত হানার অভিযানগুলে! চালাতে পারে । 

রণনীতিগত ক্ষেত্রে আমাদের বাহিনীর তুলনায় শক্রবাহিনীর উতৎ্কৃষ্টতর 
অবস্থাকে বদল করতে হবে, যাতে করে যুদ্ধাভিযাঁন ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে 
শক্রবাহিনীর তুলনায় আমাদের বাছিনীর অবস্থা উৎকৃষ্টতর হয়ে ওঠে । রণ- 
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নীতিগত ক্ষেত্রে যে শত্রবাছিশী প্রবলতর অবস্থায় রয়েছে, যুদ্ধাভিযান ও 

লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তাকে ছুর্বল অবস্থায় ফেলে দিতে হবে । সেই একই সময়ে 

আবার আমাদের রণনীতিগত দূর্বল অবস্থাকে যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে আমাদের 

সবল অবস্থায় পরিবতিত করে নিতে হবে । এগুলোকে আমর বলি অন্তর্লাইনের 

যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই, “রিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের মধ্যে 
পরিবেষ্টন ও দমন অভিযান, অবরোধের মধো অবরোধ, প্রতিরক্ষার মধ্যে 

আক্রমণ, নিক্কষ্ট অবস্থার মধ্যে উৎকৃষ্ট অবস্থা, ছুবলতাঁর মধ্যে সবলতা, 
অগ্ুবিধার মধ্যে হৃবিধ! এবং নিক্রয়তার মধ্যে উদ্যোগ । রণনীতিগত প্রতি 

রক্ষায় জয়লাভ করাট। নির্ভর করে মুলতঃ সৈন্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করার উপরে। 
চীন লালফোৌজের যুদ্ধের ইতিহাঙ্গে, প্রায়শঃই এই প্রশ্নটা ছিল একট! 

গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের প্রশ্ন: ১১৮০ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে কিন্ানের 

লড়াইয়ে আমাদের সৈন্যশক্তি পুরোপুরি কেন্দ্রীত্ৃত হওয়ার আগেই অগ্রগমন 

ও আক্রমণ শুক হয়েছিল। কটনাক্রমে শক্রুবাহিনী (তেং ইংয়ের ভিভিশন ) 

নিজের থেকেই পালিয়ে যায়। আমাদের আক্রমণট। নিজের দিক থেকে 

মোটেই কার্যকরী ছিল না। 

১৯৩২ সাল থেকে শুরু করে শ্লোগান ছিল__ সমগ্র ক্রণ্টে আঘাত হানো? । 

ঘটি এলাকা থেকে পু, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর-_চতুরদিকে আঘাত হানার 
জন্য দাবি করা হয়োছিল। এটা শ্ুপু ণন+1৬গত প্রতিরক্ষা ভুলই নয়, পরক্থ 
রণনীতিগত আক্রমনের বেলায়ও ভূল । শত্রু ও আমাদের সামগ্রিক শক্তির 

ভারসামো মৌলিক পরিবর্তন না ঘট পধস্ত রণনীতি ও রনকৌশল উত্তয় দিক 

থেকেই প্রাতরক্ষা ও আক্রমণ পাশাপাশি চলে, শত্রকে আটকে রাখার লড়াই 

ও হান। দেওয়ার লড়াই পাশাপাশি চলে, বাস্তবক্ষেত্রে তথাকথিত “দম গ্র ফ্রপ্টে 

আঘাত হানা” খুবই কম সময়েই ঘটে ! এই শ্লোগান হচ্ছে সামরিক সমতাবাদ, 

য। সামরিক হঠকারিতার সঙ্গে পঙ্গেই আসে । 

সামরিক সমতাবাপীরা ১৯৩৩ অংলে "ছুই মুষ্টি দিয়ে আঘাত হানার 

মতবাদকে তুলে ধরেছিল এবং ছুটি রণনী[তিগত লক্ষ্যপথে একই সঙ্গে জয়- 
লাভের আশায় ল'লফৌন্জের প্রধান শক্তিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিল । 

ফলে, একটি “মুন্ট” হয়ে রইল অকেজো, আর অন্য 'ুষ্ট'টি লড়াই করতে 
করতে খুবই ক্লাস্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ল, এরং সেই সময়ের সম্ভীব্য সর্বাধিক 

জয়লাভও সম্ভব হল না। আমার মতে, যখন আমারা শক্তিশালী শত্রবাহিনীর 
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সম্মুখীন হই, তখন আমাদের যত বেশি সৈন্তবাহিনী হোক না! কেন, এক সময়ে 
শুধু একটি প্রধান লক্ষ্যপথেই আমাদের সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করা উচিত, 
ছুই লক্ষ্যপথে নয়। ছুই বা তারও বেশি লক্ষ্যপথে লড়াই চালানোর বিরোধিতা 

"মি করি না, কিন্ত কোন নির্দিষ্ট সময়ে কেবল একটিমাত্র প্রধান লক্ষ্যপথ 
থাক! উচিত। গৃহযুদ্ধের রণক্ষেত্রে চীন! লালফৌন্জ নেমেছিল একটা ছোট ও 

ছুর্বল শক্তি হিসেবে । কিন্তু সেতার শক্তিশালী শত্রুকে বারংবার পরাজিত 

করেছে--তার এই জয় সম্মগ্র বিশ্বকে বিস্ময়াভিভূত করেছে । লালফোৌজ 

প্রধানতঃ সৈম্তশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যবহার করার উপর নির্ভর করেই এই 
জযুলাভ করেছে । লালফৌজের বিরাট বিরাট জয়ের যে-কোন একটিই এটাকে 

প্রমাণ করতে পারে । আমরা যখন বলি, “একজনকে দশ্ঞ্জনের বিরুদ্ধে লড়া ও, 
ফ্বশজনকে একশজনের বিরুদ্ধে লড়াও তখন আমরা রণনীতির কথা জমগ্র 

যুদ্ধের কথা ও শক্রর ও আমাদের সামগ্রিক শক্তির তুলনার কথাই বলছি। 

আর এই অর্থে, সেটা হচ্ছে ঠিক তাই, যা আমরা করছি। কিন্তু যুদ্ধাভিষান 
ও রণকৌশলের দিক থেকে এই কথাটা আমরা বলছি না। লেক্ষেত্রে 

আমাদের কোনমতেই এইরকম করা উচিত নয্"। পাল্টা আক্রমণেই হোক 

বা আক্রমণেই হোক, আমব। সব সময়েই অনেক বেশি সৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত 
করে শক্রর একট! অংশের ওপরে আঘাত হানি । ১৯৩১ সালের জানুয়ারী 

মাসে থান তাঁও-ইউয়ানের বিরুদ্ধে কিয়াংসী প্রদেশের নিংতু কাউন্টির তুংশাও 
অঞ্চলের লড়াইয়ে, ১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে ১৯তম রুটআম্ির বিরুদ্ধে 

কিয়াংসীর সিংকুও কাউন্টির কাওসিংস্থ অঞ্চলের লড়াইয়ে, ১৯৩২ সালের 
জুলাই মাসে ছেন চী তাংয়ের বিরুদ্ধে কুয়াংতোং প্রদেশের নানসিযুং জেলার 

শুইখৌন্থ অঞ্চলের লড়াইয়ে এবং ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে ছেন ছেংয়ের 

বিরুদ্ধে কিয়াংসীর লিছুয়ান কাউন্টির থুয়ানছুন অঞ্চলের লড়াইয়ে আমাদের যে 

ক্ষতি ত্ভোগ করতে হয়েছিল, তার কারণ ছিল আমাদের সৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত 

করা হয়নি। অতীতে সাধারণভাবে শুইখোৌক্থর ও থুয়ান্ছুনের লড়াইয়ের মতো 

লড়াইগুলিকে জয় হিসেবে, এমনকি বিরাট জয় হিসেবে ধরা হতো! ( শুইখৌস্থর 

লড়াইয়ে ছেন চী-তাংয়ের পরিচালিত ২০টি রেজিমেপ্টকে এৰং থুয়ানছুনের 
লড়াইয়ে ছেন ছেংয়ের পরিচালিত ১২টি রেজিমেপ্টকে ছত্রতঙ্গ করা হয়েছে )। 
কিন্তু এ ধরনের জয়কে আমর! কোনদিনই স্বাগত জানাইনি, এমনকি, এক অর্থে 

এগুলোকে পরাজন্ব বলেই ধরতে পারি । আমাদের মতে, এইরকম লড়াইয়ের 
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ভাৎপর্য খুরই কম, কারণ এর ফলে আনাদের কিছুই লাভ হয়নি, অথবা বা লাত 

করেছি তা আমাদের ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বেশি নয় । আমাদের রণনীতি হচ্ছে 

একজনকে দশজনের বিরুদ্ধে লড়াও,, আমাদের রণকৌশল হচ্ছে '“দশজনকে 

একজনের বিরুদ্ধে লড়াও, আর শক্রকে পরাজিত করার এটাই হচ্ছে আমাদের 

অন্ততম মৌলিক শীতি। 

সামরিক সমতাবাদ তার চরমে উঠেছিল ১৯৩৪ সালে পঞ্চম পরিষেষ্টন ও 

দঙ্ধন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে । তখন এট। মনে হয়েছিল যে, 

“সৈন্তবাহিনীকে ছয়টি পথে বিভক্ত করে দিয়ে এবং “সমগ্র ফ্রন্টে প্রতিরোধ" 

করে শত্রুকে পরাজিত কর! যাবে । কিন্তু ফল হল উল্টো, আমাদের বাছিনীহ 

পরাজিত হুল-_গিজস্ব ভূমি হাতছাড়! হয়ে যাবার ভয়ই ছিল এসবের কারণ। 
নিজেদের প্রধান শক্তি এক লক্ষ্যপথেই কেন্দ্রীভূত করে অন্তান্ত লক্ষ্যপথে 

কেরলমাত্র রক্ষীবাহিনী রাখলে স্বভাবতঃই কোঁন কোন ভূমি আমাদের হাতছাড়া! 

হয়ে যায়। কিন্তু এই ক্ষতিটা হল সাময়িক ও আংশিক, এই ক্ষতির মূল্যে 
আমরা যে জায়গায় প্রচণ্ড আঘাত হানি, সেখানেই জয়লাভ করতে পারি । এই 

প্রচণ্ড আঘাতের লক্ষ্যপথে 'জয়লাভের ফলেই রক্ষীবাহিনীর এলাকার হৃত ভূমি 

পুনরুদ্ধার কল্প যায়। শক্রর প্রথম, ছিতীয্ব, তৃতীয় ও চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন" 

অভিযানের প্রত্যেকটিতেই আমাদের কতকগুলো! ভূমি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, 

বিশেষ করে, শক্রর তৃতীয় “পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের সময়ে কিষ্লাংসী 

প্রদেশে লালফৌজের ঘাটি এলাকাটি প্রায় পুরোপুরিই হাতছাড়া হয়ে যায়, 

কিন্তু পরিশেষে আমরা শুধু সেইলব হৃত ভূমিই পুনরুদ্ধার করিনি, উপরস্ত 
আমাদের শাসনাধীন এলাকাও সম্প্রারিত করেছিলাম । 

ঘণটি এলাকার জনগণের শক্তিকে উপলব্ধি করতে না পারায় ঘাটি এলাকা! 

থেকে লালফৌজকে বহু দুরে পাঠানোর ব্যাপারে অযথ! ভয় উদ্ভব প্রারই 
ঘটত। যখন কিয়াংসীস্থ লালফৌজ ১৯৩২ সালে ফুকিয়ান প্রদেশের চাংচে। 

আক্রমণ করার জন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গিয়েছিল, এবং যখন ১৯৩৩ সালে 

চতুর্থ 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিষানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধাভিযানে জয়লাভের 
পরে লালফৌজ মোড় ঘুরিয়ে ফুকিয়ান আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল, 

তখন এই ভয় দেখ! দিয়েছিস । প্রথম অবস্থায় ভয় হয়েছিল যে, শত্রু আমাদের 

গোটা ঘাঁটি এপাকা দখল করে নেবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় ভয় ছিল ষে, 
ঘাটি এলাকার একট! অংশ হাতছাড়। হয়ে যাবে । ফলে আমাদের টৈন্ত- 
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বাছিনীকে কেন্দ্রীভূত করার ব্যাপারে আপত্তি উঠেছিল আর ঘাটি এলাকাকে 

রক্ষা করার জন্য ৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে দেবার অভিমত পেশ কর! 

হয়েছিল। কিন্তু শেষে ভূল প্রমাণিত হয়ে যায়। শক্রর দৃষ্টিতে, এক- 

দিকে সে আমাদের খাঁটি এলাকার মধ্যে ঢুকতে ভয় পেত, অন্যদিকে যে 
লালফৌজ লড়াই চালিয়ে শ্বেত এলাকায় ঢোকে, সেই লালফৌজকে সে তার 

প্রধান বিপদ 'বলে মনে করত। নিয়মিত লালফৌজ যেখানে অবস্থিত, 
এসখানে শক্রবাহিনী সব সময়ে দৃষ্টি রাখে এবং খুব কম সময়েই সে তার দৃষ্টি 
নিষ্বমিত লালফৌজ থেকে সরিয়ে নিয়ে কেবলমাজ্র আমাদের ঘাটি এলাকার 
উপরই নিবদ্ধ করে। লালফৌজ যখন প্রতিরক্ষায় লিপ্ত থাকে, তখনও শত্রুর 

দৃষ্টি লালফৌজের উপরই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। আমাদের ঘাটি এলাকার 
আয়তন হ্রাস করার পরিকল্পনা হুচ্ছে শত্রুর গোট পরিকল্পনার একটা অংশ। 
কিন্তু লাঁলফৌজ বদি নিজের প্রধান শক্তি কেন্দ্রীভূত করে শক্রবাহিনীর একটি 
কলাম ধ্বংস করে, তাহলে শক্রবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী লালফৌজের 
উপর আরও বেশি মনোযোগ দিতে এবং লালফৌজের বিরুদ্ধে আরও বেশি 

সৈম্তশক্তি নিয়োগ করতে বাধ্য হবে। তাই আমাদের ঘাটি এলাকার আয়তন 
হ্রাস করার ব্যাপারে শত্রুর পরিকল্পনাকে বানচাল করাও সম্ভব ৷ 

“পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানে শত্রু যখন ছুর্গনীতি অবলম্বন করেছে, 

তখন সৈম্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে লড়াই কর। আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আর ঘা 

কিছু আমর করতে পারি, ত! হচ্ছে প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যশক্তি বিভক্ত করে 
দেওয়া এবং সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত আকম্মিক আঘাত হানা-_এমন কথ! বলাও ভূল । 

একই সময়ে শত্রর ৩, ৫, ৮ অথবা ১০ লী ঠেলে এগিয়ে ধাবার দুরগশীতিতে 

যুদ্ধচালনার পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবেই ছিল প্রতিটি পদক্ষেপে লালফৌজের প্রতি- 
রোধের ফল। যদি আমাদের টসন্তবাছিনী অন্তর্লাইনে প্রতিটি পদক্ষেপে 

প্রতিরোধের রণকৌশলকে পরিত্যাগ করত এবং প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সময়ে 
মোড় ফিরিয়ে শত্রুর অন্তর্নাইনের ভেতরে আক্রমণ চালাত, তাহলে পরিস্থিতি 

নিশ্চয়ই ভিন্নরূপ হুতো। সৈম্তশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার নীতিই হচ্ছে দুর্গ- 

নীতিকে ব্যর্থ করার হাতিয়ার । 

আমরা সৈন্তশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে, কিন্ত তার অর্থ এই নয়ন য়ে, 
জনগণের গেরিলাযুদ্ধ ত্যাগ করতে হবে । লি লি-সান লাইনের অভিমত 

ছিল যে, ক্ষুদ্রাকারের গেরিলাযুদ্ধ ত্যাগ করতে হবে এবং প্রত্যেকটি বন্দুক 
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লালফৌজের হাতে রাখ! চাই, । এই অভিমত অনেক আগেই ভূঙ্গ প্রমাণিত 
হয়েছে। সামগ্রিক বিপ্রবী যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, জনগণের 
গেরিলাযুদ্ধ ও প্রধান শক্তি হিসেবে লালফৌজ্ একজন মানুষের ভান হাত 
আর বা হাতের মতে! । জনগণের গেরিলাযুদ্ধ বাদ দিয়ে বদি কেবলমাজ্জ 
প্রধান শক্তি হিসেবে লালফৌজই থাকত, তাহলে আমর! হয়ে পড়তাম এক- 

বাহুবিশিই সেনাপতির মতে।। নিপ্দিই্উভাবে বলতে গেলে, বিশেষ করে 

সামরিক যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে, খাটি এলাকায় আমাদের জনগণের অবস্থা হচ্ছে, 
তারা সশস্্র। ঘাটি এলাকায় এগোতে শক্রর! যে ভয় পায়, তার প্রধান কারণ 

হচ্ছে এটাই। 

জড়াই করার গৌণ লক্ষ্যপথে লালফৌজের একট! শাখ! নিয়োগ করাও 
ধ্রকার | মুখ্য লক্ষ্যপথে সমস্ত সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত কর! আমাদের উচিত 

হবে না। আমন যে সৈম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে কথা বলি, তা 
হচ্ছে রণক্ষেত্রে আমাদের চরম বা আপেক্ষিক উৎকষ্টতাকে সুনিশ্চিত করার 

নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য অথব। 

গুরুত্বপূর্ণ একটা রণক্ষেত্রে লড়াই করার জন্য আমাদের অবশ্ঠই চরম উৎকৃষ্ট 

সৈন্যশক্তি থাকতে হবে। দৃষ্টান্তত্বরূপ, ১৯৩* সালের ৩*শে ডিসেম্বর প্রথম 
“পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম লড়াইয়ে চাং 

ছইৎজানের ৯ হাজার সৈম্তের সঙ্গে লড়বার জন্ত আমাদের ৪০ হাজার 

সৈম্ত কেন্দ্রীভূত কর! হয়েছিল। দুর্বল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্ত, 

অথবা অত গুক্ুত্বপূর্ণ নয় এমন একট। রণক্ষেত্র লড়াই করার জন্য, একটা 
আপেক্ষিক উৎকৃষ্ট সৈম্তশক্তিই যথেষ্ট । দৃষ্টান্তত্বরূপ;- ১৯৩১ সালের ২৯শে মে 

তারিখে ছিতীম্ন “পরিবেষ্টন ও দ্মনঃ অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শেষ 

লড়াইয়ে চিয়াংননিংয়ে লিউ হো-তিংয়ের ডিভিশনের ৭ হাজার টেন্যের বিরুদ্ধে 

লড়বার জন্য লালফোৌজ শুধু ১* হাজারের কিছু বেশি সৈন্ত নিয়োগ করেছিল । 
এর অর্থ কিন্ত এও নয় যে, প্রত্যেকবার আমার্দের অবশ্যই সংখ্যাগতভাবে 

উৎকৃষ্ট সৈন্তশক্তি নিয়োগ করতে হবে । কোন কোন অবস্থায়, একট! অপেক্ষিক 

বা চরম নিকুষ্ট সৈম্তশক্কি নিয়ে আমরা রণক্ষেত্্ে ঘেতে পারি। অপেক্ষিক 

নিকৃষ্ট টসম্তশক্তি নিয়ে লড়াইয়ে যাবার কথ! ধর! যাক। কোন একটা 

এলাকায় আমাদের যখন শুধু একট! ছোট আকারের লালফৌজের বাহিনী 
রয়েছে (এ নয় যে আমাদের বেশি সৈম্ত আছে কিন্ত আরা তাদের কেন্দ্রীভূত 
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কবিনি) তখন কোন একট! অধিকতর শক্তিশালী শত্রু আক্রমণকে চূর্ণবিচুর্ণ 
করে দেবার জন্তে জনসমর্থন, ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়া প্রভৃতি অবস্থা 

আমাদেরকে খুব বেশি সাহায্য দিলে শক্রন্ন সম্মখভাগ ও একট! পার্থ্দেশকে 

আটকে রাখার জন্য গেরিলাবাহিনী অথবা লালফৌজের় ছোট শাখা নিয়োগ 

করা এবং শত্রুর অপর পার্খদেশের একটি অংশের উশর আকন্মিক আক্রমণ 

চালানোর জন্যে লালফৌজের অন্তান্ত সমস্ত সৈম্তশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করাও 

অবশ্যই প্রয়োজন, এৰং এইভাবে জয়লাভ করাও সম্ভব । শত্রুর পার্খদেশের 

সেই অংশের উপর আমাদের আকন্মিক আক্রমণে একটি নিরুষ্ট সৈন্তশক্তির 

শিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্কির ব্যবহার করার ও সংখ্যাকে পরাজিত করার জন্য 

খ্যাধিকাকে বাবহার করার নীতি এখনে! খাটে । চরম নিকৃষ্ট সৈন্যশক্তি নিয়ে 

যুদ্ধে যাবার কথা ধরা ধাঁক। দৃষ্টাস্তস্বরূপ, যখন গেরিলাবাহিনী একট! বিরাট 

শ্বেত বাহিনীর উপর আকস্মিক আক্রমণ চালায়, তখন সে কেবল শ্বেতবাহিনীর 

প্রকট! ছোট অংশের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে । এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত 

নীতি প্রযোজ্য । 

একটিমাজ্ম রণক্ষেত্র লড়াই করার জন্যে একটি বিরাট সৈন্তশক্তির কেন্দ্রীভূত 

করাটা ভৌগোলিক পরিবেশ, পথঘাট, সরবরাহ ও বাসস্থানের সথযোগাদিন্ন 

মধ্যে সীমাঁবন্ধ-_-এই যুক্তিকে অবস্থান্যায়ী পৃথক প্ূথকভাবে বিচার করতে 

হবে । লালফৌজ ও শ্বেত বাহিনীকে এইসব সীমাবদ্ধতা কি পরিমাণে প্রভাবিত 

করতে পারে, তার 'এঞ্রকট। মাত্রাগত"পার্থক্য আছে কারণ শ্বেত বাহিনী থেকে 

লালফৌজ অনেক বেশি কষ্ট সহা করতে পারে। 

সংখ্যাল্লত! নিয়ে সংখ্যাধিকাকে আমবা পরাজিত করি-_সযগ্র চীন দেশের 

শাসকদের এই কথাই আমর! বলে থাকি । আবার সংখ্যাঁধিক্য নিয়ে সংখ্যান্নকে 

আমর! পরাজিত করি-__রণক্ষেত্ে লড়াইরত শক্রর্র প্রত্যেকটি পৃথক অংশের 
প্রতিই আমাদের এই কথা। এই ব্যাপারটা এখন আর গোপনীয় নয়, এবং শত্রু 
সাধারণতঃ আমাদের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে । কিন্তু শক্র আমাদের 

জয়কে ঠেকাতে পারে না এবং তার নিজের ক্ষতিও এড়াতে পারে না, কারণ 

আমর! কথন, কোথায়, কিভাবে তাকে আক্রমণ করব তা সে জানে না। এই 
ব্যাপারটা আমরা গোপনে রাখি। লালফৌজ সাধারণতঃ আচমকা আক্রমণ 
করে থাকে। 



৭। চলমান যুদ্ধ 

চলমান যুদ্ধ না অবস্থানগত যুদ্ধ? আমাদের উত্তর হচ্ছে চলমান যুদ্ধ? 
আমাদের সৈন্যশক্তি বিরাট নয়, গোলাৰাকুদাদির সরবরাহ-ব্যবস্থা নেই এবং 
প্রত্যেকটি ঘটি এলাকায় লড়াই করার জন্ত রয়েছে কেবলমাত্র লালফৌজের 
একটিই বাছিনী--এরকম অবস্থায় আমাদের কাছে অবস্থানগত লড়াইটা হচ্ছে 

সাধারণভাবে অকেজো! । আমাদের পক্ষে অবস্থানগত লড়াই যে শুধু প্রতিরক্ষা 

বেলায়ই সাধারণভাবে অপ্রযোজ্য তা নয়, আক্রমণের বেলায়ও একইভাবে 

অপ্রযোজ্য। 

শত্রু প্রবল এবং লালফৌজ কারিগরী ক্ষেত্রে দুর্বল। তাই লালফৌজের' 
লড়াই চালনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলির একটি হচ্ছে এই যে, তার স্থায়ী যুদ্ধরেখা 
নেই। 

ষে গতিমুখে লালফৌজ লড়াই চালায়, সেই গতিমুখ অন্ুসারেই লাল- 

ফৌজের যুদ্ধরেখা নির্ধারিত হয়। লড়াই চালনার গতিষুখ স্থায়ী না হওয়ায় 
লালফৌজের যুদ্ধরেখাও স্থায়ী নয়। কোন একট। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদিও 
সাধারণ গতিমুখ বদলায় না, তবুও তার মধ্যে ছোট ছোট গতিমুখগুলো যেকোন 

মুহূর্তেই পরিবতিত হতে পারে । একটা গতিমুখে লড়াই চালাতে গিয়ে বাধা- 
প্রাপ্ত হলে, অন্য গতিমূখে যেতেই হবে । একটা নিদিষ্ট সমরে পরে, লড়াই 

চালনার সাধারণ গতিমৃখেও যদ্দি নিজেরা বাধাপ্রাপ্ত হই, তাহলে সেটাও বদলে 
নিতে হুবে। 

বিপ্রবী গৃহযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধরেখা স্থায়ী হতে পারে না। সোভিয়েত ইউ- 

নিয়নেও এমন অবস্থা ঘটেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈম্তবাহিনী ও 
আমাদের সৈম্তবাহিনীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, সোভিয়েত সৈম্তবাহিনীর যুদ্ধ- 
রেখা আমাছ্ছের মতো! এত বেশি অস্থায়ী ছিল না। কোন যুদ্ধেই একেবারে 
স্থায়ী যুদ্ধরেখা থাকতে পারে না যুদ্ধে জয়-পরাজয় ও অগ্রগমন-পশ্চাদদপসরণের 

পরিবর্তনের কারণে সৃদ্ধরেখাটা স্থায়ী হতে পারে না । তবে. আপেক্ষিক স্থায়ী 
যুদ্ধরেখ! সাধারণ যুছ্ে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান পধায়ের চীনা! 
লালফৌজের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি কোন সৈন্যবাহিনী যদি তার থেকে অনেক 

বেশি শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে লঙ্গে, কেবল তখনই ব্যতিক্রম দেখ বায়। 
যুদ্ধরেখা স্থায়ী নাথাকার ফলে ঘাটি এলাকার ভূথগ্ড স্থায়ী থাকে না । 

প্রায়শঃই ঘাটি এলাকার আয়তন কখনও কমে কখনও বাড়ে, কখনও সঙ্কুচিত 
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হয় কখনও প্রসারিত হয়, এবং প্রায়ই একটি ঘাটি এলাকার পতন ঘটলে 

অন্ত একটি ঘাটি এলাকার উদ্ভব হয়। ঘটি এলাকার ভূখণ্ডের এই প্রবাহমানত! 
পুরোপুরিভাবেই যুদ্ধের প্রবাহমানত থেকে উদ্ভৃত হয়। 

যুদ্ধ ও ঘাটি এলাকার ভূখণ্ডের প্রবাহমানতার প্রভাবে ঘাটি এলাকার 

বিতিন্ন ধরনের গঠনকার্ধও প্রবাহমান হয়ে ওঠে । কয়েক বছর মেয়াদ বিশিষ্ট 

গঠন-পরিকল্পনার কথ! তে৷ চিন্তাই কর! যায় না। আমাদের পক্ষে পরিকল্পনার 
ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে দৈনন্দিন ব্যাপার । 

এই বৈশিষ্ট্যটিকে শ্বীকার করে নেওয়া আমাদের পক্ষে লাভজনক । এই: 

বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমাদের কার্যক্রম স্থির করতে হবে। পশ্চাদপপারণবিহীন 

শুধু কেবল অগ্রসরমান যুদ্ধ সম্পর্কে আমার মোহ থাকা উচিত নয়, আমাদের 

শাসনাধীন ভূখণ্ডের ও সামরিক পশ্চান্তাগের সাময়িক প্রবহণে অবশ্যই আমাদের 

ভয় পাওয়া চলবে না, দীর্ঘমেয়াদী নিদিষ্ট পরিকল্পনা! রচনার চেষ্ট। করাও 

আমাদের উচিত নয়। আমাদের চিন্তাধারা ও কাজকে অবস্থার উপযোগী 

করে নিতে হবে। বসে থাকার জন্তে আমাদের তৈরি থাকতে হবে, আবার 

চলে যাবার জন্যেও তৈরী থাকতে হবে, আর সবসময়েই আমাদের রসদাি 

হাতের কাছে অবশ্যই তৈরী রাখতে হবে । আজকের প্রবাহমান জীবনের 

আমাদের প্রচেষ্টার ত্বারাই শুধু ভবিষ্যৎকালে আমরা অপেক্ষাকৃত অপ্রবাহমানতা। 
অর্জন করতে পারব এবং পরিশেষে পূর্ণ স্থিতিশীলত অর্জন করতে পারব । 

পঞ্চম 'পরিবেঞ্ন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে তথাকাথত 

নিয়মিত যুদ্ধের রণনীতি প্রাধান্তলাভ করেছিল। এই রণনীতির প্রবক্তর! 
এই প্রবাহমানতাকে অস্বীকার করত এবং তথাকথিত “গেরিলাবাদের, 

বিরোধিতা করত । প্রবাহমানতার বিরোধী কমরেডর। এমনভাবে কাজ 

কারবার চালাত যেন* তারা একটা বিরাট রাষ্ট্রের শাসক, আর ফল হল একটা 

অস্বাভাবিক ও বিপুল প্রবাহমানতা--২৫,*** লীর দীর্ঘ অভিযান। 

আমাদের শ্রমিক-কৃষক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হচ্ছে একটি রাষ্ট্র, কিন্ত 
আজও সেট! পুরাদস্তর রাষ্ট হয়ে ওঠেনি। আমরা আজও গৃহযুদ্ধের 

রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় পর্যায়েই রয়ে গেছি, আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা 
আজও পুরাদস্তর রাষ্থ্রীয় কাঠামো! থেকে অনেক দূরে, নিজের সংখ্যা ও 

কারিগরির দিক দিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী এখনে! শক্রদের চেয়ে অনেক 

পিছনে পড়ে আছে, আমাদের এলাকার আয়তন এখনে খুব ছোট, আর 

৩১১ 



আমাদের নিশ্চহ করার জন্য শত্রু সততই সচেষ্ট এবং আমাদের নিশ্চিহ্ন 

ন! করা পর্যস্ত সে আনন্দিত হবে না এসবের ভিত্তিতে আমাদের নীতি 

স্থির করতে গিয়ে আমাদের পক্ষে বিচারহীনভাবে গোরিলাবাছের বিরোধিতা 

করা উচিত হুবে না, বরং লালফৌজের গেরিলা চরিত্রকে সততার সঙ্গে 

স্বীকার করে নিতে হবে। এই ব্যাপারে লজ্জিত হবার কিছু নেই। এরর 

বিপরীতে গোরিলা চরিক্রেই আমাদের বৈশিষ্ট, আমাদের গুণ এবং শত্রুকে 
পরাজিত করার জন্য আমাদের হাতিয়ার । গেরিল। চরিত্রকে ত্যাগ করার 

জন্ধ আমাদের তৈরী থাকতে হবে, কিন্ত আজই আমরা তা করতে পারি না। 

ভবিষ্যতে গেরিল। চরিত্র নিশ্চয় লজ্জাজনক একটা কিছু হয়ে উঠবে এবং 

আমাদের তা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু আজ এটা মূল্যবান এবং এটাতে 

আমাদের দঢ থাকতে হবে। 

ঘিখন জিততে পারব বুবি তখন আমর! লড়ি, আর জেতার আশা না 

থাকলে সরে পড়ি'__ আজকের আমাদের চলমান লড়াইয়ের এটাই হচ্ছে সহজ 

ব্যাখ্যা । ছুনিয়ার কোথাও এমন কোন রণবিশারদ নেই, যিনি কেবল লড়ায 
চালনাকেই স্বীকার করেন, সরে যাওয়াটাকে শ্বীকার করেন না। কিন্তু 

আমর! যত বেশী সরে ফাই, তাঁরা তত বেশী সরে যান না। লড়াই করার 

চেয়ে সাধরণতঃ সরে যাওয়াতে আমরা অধিক জময় ব্যয় করি, আর মাসে যদি 

গড়ে একট। বড় আকারের লড়াই করতে পারি, তাই যেই ভাল । আমাদের 

“সরে যাওয়ার” একটি মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে লড়াই কর।”। লড়াই করা,_-এই 

ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত অমোদের সমস্ত রণনীতি ও যুদ্ধাভিযানের নীতি 
তবুও কখনো! কখনো এমন অবস্থা দেখা যায়, যখন লড়াই করাটা আমাদের 
পক্ষে অসমীচীন হয়ে ওঠে । প্রথমতঃ, আমাদের সম্মূধে যদি খুব বেশি শবক্র 

থাকে তাহলে লড়াই করাটা অসমীচীন। দিতীয়তঃ, আমাদের সম্মুখে 

শতবাহিনী খুব বেশী বড় না হয়েও যর্দি আশপাশের শত্রবাহিনীগুলোর খুব 

কাছাকাছি হয়, তাহলে তেমন অবস্থায় কখনো কথনো লড়াই করাটাও 

অসমীচীন। তৃতীয়তঃ, সাধারণতঃ বলতে গেলে, যে শন্রবাহিনী বিচ্চিন্ন নব 

পরস্ত অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান অধিকার করে আছে, তেমন শক্রর সঙ্গে লড়াই করাও 

অসমীচিন। চতুর্থতঃ, যে লড়াইয়েজয়ের সস্ভাবনা নেই এমন লড়াই অব্যাহত 
রাখাও উচিত নয়? এমন অবস্থায় আমাদের সরে যেতে ' প্রস্তত থাকতে হুবে। 

এইকুপে সরে যাওয়াটা অহমোদনুঃষাগ্য এবং অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । কারণ প্রথমে 
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লড়াই করার প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নেবার শর্তেই আমরা ত্বীকার করি সরে 
যাবার প্রয়োজনীয়তাকে | এখানেই নিহিত রয্েছে লালফৌজের চলমান 

লড়াইয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য । 

আমাদের যুদ্ধ মূলতঃ চলমান লড়াই, কিন্তু যেখানে প্রয়োজন ও সম্ভব 
সেখানে অবস্থানগত লড়াইকেও আমর! প্রত্যাখান করি না। আমাদের স্বীকার 

করে নিতে হবে যে, রণনীতিগত প্রতিরক্ষার সময়ে আমাদের রক্ষী বাহিনীর 

নিয়ন্ত্রিত কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করার জন্যে এবং রণনীতি- 
গত আক্রমণের সময়ে বিচ্ছিন্ন ও পাহায্য থেকে বঞ্চিত শক্রর মোকাবিলার 

জন্যে অবস্থানগত লড়াইয়ের পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। এ ধরনের 

অবস্থানগত লড়াইয়ের মাধ্যমে শক্রকে পরাজিত করার অভিজ্ঞতা! আমাদের কষ 

ছিল না। এইভাবে বনু শহর, ছুর্গ ও স্থরক্ষিত গ্রাম ভেঙে উনুত্ত করেছিলাষ 

আমরা, ভেদ করে দিয়েছিলাম শক্রর যথেষ্ট স্থরক্ষিত রণক্ষেত্রের অবস্থান- 

গুলিকে । এইক্ষেত্রে পরে আমাদের প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে এবং আমাঘের 

এইক্ষেত্রের হুর্বলতাকেও দূর করতে হবে। যে অবস্থানগত আক্রমণ ও 

অবশ্থানগত প্রতিরক্ষা! অবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং তাতে অন্থুমোদনীয়, ত। 

আমাদের সম্পূর্ভাবেই সমর্থন কর। উচিত। আজকের দিনে অবস্থানগত 
লড়াইয়ের সাধারণ ব্যবহার অথব! চলমান লড়াইয়ের সঙ্গে অবস্থানগত 
লড়াইকে সমান স্থান দেওয়ারই শ্বধু আমরা বিরোধিতা করি। সেগুলে! 
অনুমোদন করা যায় ন!। 

দশ বছরের গৃহযুদ্ধের মধ্যে লালফৌজের গেরিল! চরিত্রে, স্থায়ী যুদ্ধরেখার 
অভাবে, ঘাটি এলাকা ও তার গঠনকার্ষের প্রবহমানতাঁয় কি কোন পরিবর্তন 
হয়নি? হ্যা, হয়েছে । চিংকাং পর্বতের দিনগুলি থেকে শুরু করে কিম্নাংসীতে 

প্রথম '“পরিবেই্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে জংগ্রামের আগে পষস্ত কালটি 
ছিল প্রথম পধায় । এই পর্ধায়ে গেরিলা চরিত্র ও প্রবহমানতা খুব বেশি স্পষ্ট 

ছিল, লালফৌজ ছিল তার শৈশবাবস্থাত্র এবং ঘাঁটি এলাকা তখনও পধস্ত গেরিল! 

অঞলই ছিল। প্রথম থেকে তৃতীয় পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুছে 

সংগ্রাম পধস্ত কাঁলটি ছিঙ্গ দ্বিতীয় পর্যায় । এই পর্যায়ে গেরিলা চরিজ্র ও 

গ্রবহমানতা অনেক পরিমাণে কমে যায়, লালফৌজের প্রথম ফ্রপ্ট-আঙ্ি 

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বেশ কয়েক লক্ষ লোকসংখ্যাবিশিই ঘাটি এলাক। স্থাপিত 

'হুয়। তৃতীয় “পরিবেই্ইন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পর থেকে 
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শুরু করে পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পধস্ত সময়টা 

ছিল তৃতীয় পর্যায় । এই পর্যায়ে গেরিলা চরিজ ও প্রবহমানতা৷ আরও কমে 

গিয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও বিপ্রবী সামরিক কমিশন ইতিপূর্বেই স্থাপিত 

হয়েছিল। দীর্ঘ অভিযান ছিল চতুর্থ পর্যায়। ভ্রাস্তভাবে ক্ষুদ্রাকারের গেরিলা! 

চরিত্র ও ঘণটি এলাকার সামান্ত প্রবহমানতাকে অস্বীকার করার ফলে বিরাট 
গেরিল1 চরিক্রের ও বিরাট প্রবহমানতার উত্তব ঘটেছিল । এখানে আমরা রয়েছি 

পঞ্চম,পর্যায়ে। পঞ্চম পরিবেইন ও দমন” অভিযানকে চুরমার করে দেবার 
ব্যাপারে আমাদের ব্যর্থতার কারণে এবং এই বিরাট প্রবহমানতার কারণে 

লালফৌজ ও ঘাটি এলাকাগুলে! অনেক হাস পেয়েছে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে 

আমর! দৃঢ়ভাবে প! রেখে দাড়িয়েছি এবং শেনসী-কানম্থ-নিংসিয়া সামাস্ত ঘাঁটি 
এলাকাকে হুদ ও সম্প্রসারিত করেছি। লালফৌজের প্রধান শক্তি তিনটি 

ফ্রট-আমিকে একীভূত পরিচালনার অধীনে আন! হয়েছে--পূর্বে আর কখনও 

এমনটি হয়নি । 

রণনীতির প্রকৃতি বিচার করলে, আমর! এ কথাও বলতে পারি যে, চিংকাং 

পবতের সময় থেকে চতুথ “পরিবেষ্টন ও দমন? অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পথস্ত 

কালটা ছিল একটা পায়, পঞ্চম পিরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে 

সংগ্রামের সময় ছিল আর একটা পর্যায়; এবং দীর্ঘ আভযান থেকে অগ্যাবধি 

কালটি হচ্ছে তৃতীয় পর্যায় । পঞ্চম পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুছ্ছে 

সংগ্রামের সময়ে অতীতের সঠিক নীতিকে ভ্রাস্তভাবে অন্বীকার করা হয়েছিল। 

আর পঞ্চম পরিবেষ্টন ও দমন অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়ে অবলাঞ্ধত 

ভুল শীতিকে আজ আমর! সঠিকভাবে অস্বীকার করেছি এখং আগেকার সঠিক 
নীতিকে পুনঃপ্রবতিত করেছি । কিন্ত পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানের 

বিরুদ্ধে সংগ্রামের সবকিছুকেই যেমন আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিইনি, তেমনি 

অতীতের জবকিছুকেই যে আমরা পুনঃপ্রবতিত করেছি, তাও নয়। অতীত 
যা ভাল ছিল আমব৷ শুধু তাকে আবার পুনঃপ্রবতিত করেছি, পঞ্চম “পারবেষ্টন 
ও দমন” অভিযানের বিক্ছ্ে সংগ্রামে যে তুল হয়েছিল শুধু তাকেই আমর! 
পরিত্যাগ করেছি। 

গোরিলাবাদের ছটে। দিক আছে । একটা হচ্ছে অনিয়মান্ববত্তিত!, অর্থাৎ 

কেন্দ্রীয়করণের অভাব, একত্বের অভাব, কঠোর শৃংখলার অভাব এবং কর্ম 

পদ্ধতির অতি সরলতা ইত্যার্দি। এগুলে। এসেছিল লালফৌজের শৈশবাবস্থ। 
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থেকে, এগুলোর কোন কোনটার প্রয়োজন তখন ছিল। কিন্ত লালফৌজ উচ্চ 
তর পর্যায়ে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবশ্যই ক্রমে ক্রমে ও সচেতনভাবে 
সেগুলে। দূর করা দরকার, যাতে করে লালফৌজ আরও বেশী কেন্দ্রীভূত, 
আরও বেশি এঁক্যবদ্ধ, আরও বেশি সুশৃখলাপুণ হতে পারে এবং কাজকর্ম 
আরও বেশি পুংখান্থপুংখভাবে করতে পারে, অর্থাৎ যাতে করে লালফৌজ 
আরও বেশি নিয়মিত চরিত্রসম্পনপ হয়ে উঠতে পারে । সামরিক কারকলাপের 

পরিচালনাস্ম যেসব গেরিল! চরিত্র উচ্চতর পর্যায়ের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে 
সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে ও সচেতনভাবে কমিয়ে ফেলতে হবে । এই ব্যাপারে 

এগিয়ে অন্বীকার করা এবং পুরানো পায়ে একগুয়ের মতে। থামাট। হচ্ছে 

অন্ছমোঁদনযোগ্য ও ক্ষতিকর, আর বিরাটাকারের লড়াই চালনার পক্ষে ত1 

হচ্ছে ক্ষতিকর । 

গেরিঙাবাছের অপর দিকটা হচ্ছে চলমান লড়াইয়ের নীতি, রণনীতিগত ও 

যুদ্ধাভিযানগত লড়াই চালনার গেরিলা! চরিব্র-_যা! এখনে প্রয়োজীয় । এরই 

দিকটা হচ্ছে ঘটি এলাকাগুলোর' অপরিহার্য প্রবহুমানতা, ঘাটি এলাকাগুলোতে 

গঠন পরিকল্পশার নমনীয়তা, এবং লালফৌজের গঠনে অলময়োচিত 

নিয়মানুবতিতার প্রত্যাখ্যান । এই ক্ষেত্রে ইতিহাসের তথ্যকে অস্বীকার করা, যা 

উপযোগী তাকে বজায় রাখার বিরোধিতা করা, অবিবেচিতভাবে বর্তমান 

পযায়কে ছেড়ে যাওয়া, এবং যা নাগালের বাইরে ও বর্তমান বাসশুবিক 

তাৎপর্যবিহীন দেই তথাকথিত “নতুন পর্যায়ে অন্ধের মতো! ছুটে যাওয়াটা 
অন্গরূপভাবে হচ্ছে অনুমোদনযোগ্য ও ক্ষতিকর এবং বর্তমানের লড়াই 

চালন1র পক্ষে তা হচ্ছে অনিষ্ঠকর । 

আমরা এখন লালফৌজের কারিগরী ও সাংগঠনিক বিকাশের একট! নতুন 

পযায়ের পুবক্ষণে রয়েছি । এহ নতুন পর্যায়ে যাবার জন্ত আমাদের প্রস্তত হুতে 

হবে। এই ধরনের প্রস্তুতি না করাট! হবে ভুল, আমাদের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পক্ষেও 

ত। হুবে অনিষ্টকর। ভবিষ্যতে, যখন লালফৌজের কারিগরী ও সাংগঠনিক 

অবস্থ। বদলাবে এবং লালফৌজের গঠনকার্ষ নতুন পধায়ে প্রবেশ করবে, তখন 
লালফোৌজের লড়াই চালনার দিকস্থিতি (90218010781 01750710125) ও যুদ্ধ- 

রেখা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়ে উঠবে, অবস্থানগত লড়াই বৃদ্ধি পাবে, যুদ্ধের 
প্রবাহমানতা, আমাদের ভূখণ্ডের ও গঠনকাধের প্রবাহমানত। বহুল পরিমাণে 

কমে যাবে এবং শেষ পস্ত বিলুপ্ত হয়ে বাবে। শক্রর উৎকৃষ্ট শক্তি ও তার 
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স্থদৃচভাবে স্থরক্ষিত অবস্থান প্রভৃতি যে সমস্ত অস্থবিধ! বর্তমানে আমাদেরকে 

সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখছে, সেগুলো তখন আর আমাদেরকে সীমাবন্ধতার মধ্যে 

রাখতে পারবে না! 

বর্তমানে আমরা একদিকে “বাম স্থবিধাবিদের প্রাধান্তকালের তৃশ 

পদ্ধতিগুলোর বিরোধিতা! করি, অন্যদিকে লালফৌজেের শৈশবাব্যস্থার অনেক- 

গুলে! অনিম্মমিত চরিত্র য৷ বর্তমানের জন্য অপ্রয়োজনীয়, তার পুনঃপ্রবর্তনেরও 

বিরোধিতা করি। কিন্তু সৈন্যবাহিনী গঠনের এবং রণন্ীতি ও রণকোৌশলের 

বহু অমূল্য নীতিকে দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইগুলেকে 

অবলম্বন করেই লালফৌল্স ঘুছে বারংবার জয়লাভ করছে। অতীতের যা 
কিছু ভাল সেগুলোর সার সংকলন করে স্থব্যবস্থিত, আরও বিকশিত ও আরও 

সমৃদ্ধ সামরিক লাইনে পরিণত করতে হবে, যাতে করে আজ আমর] শত্রুকে 

পরাজতি করতে পারি এবং ভবিষ্যতে নতৃন পর্যায়ে যাবার জন্তে প্রস্তুত হতে 
পার। 

চলমান লড়ই চালানোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহু সমস্যা । থা £ পর্য- 

বেক্ষণ, বিচার, সংকল্প লড়াইয়ের জন্য বিন্তাসব্যবস্থা, পরিচালনা, আত্মগোপন, 

কেন্ত্রীকরণ, অগ্রগমনঃ প্রসারণ, আক্রমণ, পশ্চান্ধাবন, আকম্মিক আক্রমখ, 

অবস্থানগত আক্রমণ, অবস্থানগত প্রাতরক্ষা, সম্মুখ সংঘর্ষ, পশ্চাদপসরণ, 

নৈশ লড়াই, বিশেষ ধরনের লড়াই, সবলকে এড়িয়ে হুর্বলকে আক্রমণ, শহর 

ঘেরাও করে এর সাহায্যে ধেয়ে আসা শত্রুকে ধ্বংস করা, কপট আক্রমণ" 

বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা, কয়েকটি শক্রবাহিনীর মধ্যে সামরিক কাধকলাপ 

চালানো, শক্রর একাংশ অতিক্রম করে অন্য অংশের উপরে আক্রমণ 

চালানো, অবিরাম লড়াই চালানো, পৃষ্ঠদ্েশহীন লড়াই, ভালভাবে বিশ্রাম 

করার ও কর্মশত্তি সঞ্চয় করার প্রয়োজনীয়তা ইত্যার্দি ইত্যা্দি। এহ 

সমস্ত/গুলো লালফৌজছের যুদ্ব-ইতিহাসে অনেক বৈশিষ্ট্য অভিব)ক্ত করেছে। 
যুদ্ধাভিযান-বিজ্ঞানে এই সব বৈশিষ্ট্যগুলোর স্থশূংখলভাবে আলোচন। হুওয়৷ 
উচিত এবং জে-সবের সারসংক্ষেপও থাকা উচিত । সে-সব নিয়ে এখানে 

আমি আলোচন!। করছি ন1। 

৮। দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধ 

রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং ভ্রত নিষ্পত্তির ঘুদ্ধাভিযান ও লড়াই 
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হুচ্ছে একই বিষয়ের দুইটি দ্িক। গৃহযুদ্ধে এই ছুটি নীতি একই সময়ে সমান 
গরুত্পূর্ন এবং সাশ্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধেও এগুলি প্রযোজ্য । 

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি খুবই প্রবল,হওয়ার কারণে বিপ্লবী শক্তি বাড়ে শুধু 
ক্রমে ক্রমে-এটাই যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এই ক্ষেত্রে 

অধৈর্য হওয়! ক্ষতিকর এবং এখানে ক্রিত নিষ্পত্তির কথা বলা ভুল। আমর! 
দশ বছর ধরে বিপ্রবী যুদ্ধ চালিয়েছি, অন্থান্ত দেশের কাছে এট! বিস্ময়কর 

হতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা যেন একট অষ্টপদ্দী রচনার শিরোনামরি 

ব্যাখ্যা এবং প্রাথমিক মন্তব্য৪০ মাত্র লেখ! হয়েছে-_রচনাটির অনেক 
অৰকর্ষণীয় অংশ এখনে! লিখতে বাকী আছে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক 

অবস্থার প্রভাবে ভবিষ্যতের বিকাশ যে আগের চেয়ে অনেক ভ্রুততর হতে 

পারবে--তাতে কোন সন্দেহই নেই। কারণ আস্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ 

পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই পরিবর্তন ঘটেছে এবং আরও বৃহত্তর পরিবর্তন ঘটবে । 

তাই এ কথা বল! যায় যে, মস্থর বিকাশ ও একা লড়াই করার অতীত অবস্থা 
থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি। কিন্তু আগামীকালই সাফল্যলাভের আশা 
করা উচিৎ হবে না “প্রাতরাশের পূর্বেই শক্রকে নিশ্চিহ্ন করার উচ্চাভিলাষ 
ভাল, কিন্ত তেমনি করবার জন্ত বাস্তব পরিকল্পনা করাটা খারাপ। চীনের 

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলে। বহু সাআ্মাজাবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা সমধিত হওয়ায় 

দেশী ও বিদেশী শত্রুর প্রধান অবস্থানগুলোকে ভেঙে ফেলবার মতে! যথেষ্ট 

শক্তি চীনের বিপ্রবী শক্তিগুলে। সঞ্চয় না করা পধস্ত এবং আস্তর্জাতিক বিপ্লবী 

শত্তিগুলোর ছার! আস্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর অধিকাংশকে চূর্ণ 
না করা ও আটকে না রাখা পর্যস্ত, আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধট! দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ 
হিসেবেই চলতে থাকবে । এই ভিত্তিতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লড়াই চালনার 

বণনীতিগত নীতি নির্ধারণ করাটা হচ্ছে আমাদের রণন্ীতিগত পরিচালনার 

গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলির একটি । 
যুদ্ধাভিধান ও লড়াইয়ের নীতি ঠিক এর বিপরীত- দীর্ঘস্থাযিত্ব নয়, বরং 

ক্রুত নিষ্পত্তিই হল নীতি । যুদ্ধাতিষান ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ভ্রুত নিষ্পতির চেষ্টা 

কর! প্রয়োজন, প্রাচীনকালে বা আধুনিককালে, চীনদেশে বা বিদেশে এটা 
একইভাবে সত্য । যুদ্ধের ব্যাপারেও সব সময়ে ও সব দেশে দ্রুত শিম্পত্তির দাবি 

কর! হয় এবং দীর্ঘ প্রলম্থিত যুদ্ধকে সর্বদাই ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করা হয়। 
চীনের যুদ্ধকেই কেবল সর্বাধিক ধৈর্ষের সঙ্গে চালাতে হবে, এবং তাকে অবশ্যই. 
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নীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হিসেবে চালাতে হবে । লি লি-সান লাইনের আমলে কেউ কেউ 

আমাদের কার্য কলাঁপকে মৃষ্টিঘুদ্ধের রণকৌশল” বলে বিদ্রপ করত ( মুষ্টযুদ্ধের 
রণকৌশল বলতে বুঝায় বারবার লড়াই করার পরই কেবল একটি বড় শহর 
দখল করার কথ! )। তার! এই বলে উপহাস করত যে, আমাদ্দের চুল পেকে 
সাদা হওয়ার পরেই শুধু বিপ্রবের জয় আমরা দেখতে পাই। এই ধরনের 
অনহিষুত মনোভাব অনেক আগেই তুল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের 

সমালোচন| রণনীতির সম্পর্কে প্রয়োগ নাকরে যদি যুদ্ধাভিযান ও লড়াই 
সম্পর্কে প্রয়োগ কর! হতো, তাহলে সেট! সম্পূর্ণরূপে নিভূল হতো। তার 

কারণঃ প্রথমতঃ লালফৌজের অস্ত্রশস্্র বিশেষ করে গোলাবারুদের সরবরাহের 
উৎস নেই; দ্বিতীয়তঃ, শ্বেতবাহিনীর অনেক টসন্থদল রয়েছে কিন্তু লালফৌজের 
আছে শুধু একটা _ প্রতিটি “পরিবেষ্টন ও দমন; অভিযানকে ভেঙে দেবার 
উদ্দেশ্যে ল/লফৌজকে দভ্রতভাবে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকতে 

হয়; তৃতীয়তঃ, শ্বেতবাহিনী কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে পৃথক পৃথকভাবে অগ্রসর 

হুলেও সেগুলির অধিকাংশই একে অপরের খুবই কাছাকাছি থাকে । আমরা 

যদি তাদের একটাঁকে আক্রমণ করে ভ্রত নিষ্পত্তি করতে না পারি, তাহলে 

অন্য দলগুলিও সবাই আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে । এইসব কারণেই 
আমরা দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই না চালিয়ে পারি না। প্রায়শঃই, আমরা কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে, অথব। এক ব1 ছুই দিনের মধ্যে একটা লড়াই শেষ করে থাকি। 

'শহর ঘেরাও করে এর সাহাষে। ধেয়ে আসা শক্রকে ধ্বংস করার" নীতির উদ্দেশ্য 

পরিবেষিত শহরের শত্রুকে ধ্বংস করা নয়, বরং তার সাহায্যে ধেয়ে আসা 

শত্রুকে ধ্বংস করা। শ্তধু এই নীতিতেই আমরা পরিবেষ্টিত শক্রর বিরুদ্ধে 
অপেক্ষাক্কত দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালাতে প্রস্তত, কিন্তু তখনো তার সাহাধ্যে 

ধেয়ে আস! শত্রুর বিরুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই চালাব। আমর! যখন রণ- 

নীতিগভ প্রতিরক্ষায় শত্রুকে আটকে র!খবার কার্কলাপে কোন ঘাঁটিকে দৃঢ়- 
ভাবে রক্ষা করি, অথবা যখন রণশীতিগত আক্রমণে আমরা বিচ্ছিম্ন ও সাহায্যে 

থেকে বঞ্চিত শক্রকে আঘাত হানি, অধবা আমাদের ঘাটি এলাকার অভ্যস্তরস্থ 

শ্বেত ঘাটিগুলিকে ধ্বংস করি, তখন প্রায়শঃই আমরা যুদ্ধাভিযান বা লড়াইকেও 

দীর্ঘস্থায়ীভাবে চালিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করি। কিন্তু এ ধরনের দীর্ঘস্থাস্ী 

লড়াই নিয়মিত লালফৌজকে তার দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইরে শুধু সাহায্যই করে, 
বাধা দেয় না। 
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ত্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের ব্যাপারে যে শুধু ইচ্ছ' থাকলেই সাফল্যলাভ করা 
যাবে, তা নয়। এরজন্য আরও অনেকগুলো বাস্তব শর্ত থাক। দরকার । 

তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে__পূর্ণপ্রস্তুতি, উপযুক্ত মৃহ্র্তটি না হারানো, উৎকৃষ্টতর 
ইসম্তশক্তি কেন্দ্রীভূত করা) ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পারে ব! পিছনে 

এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশল, অনুকুল অবস্থান, চলমান শত্রুকে আঘাত হানা, 

অথব। শত্রু যখন শিবির ফেলার জন্ত থেমেছে (কস্ত তার অবস্থান, সংহত হয়নি 
তখন তাকে আঘাত হানা । এইসব শতের সৃষ্টি কর! না হলে যুদ্ধাভিষান অথবা 
লড়াইয়ের দ্রুত নিষ্পত্তি অস্রস্ভব | 

শত্রুর প্রতিটি পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে ভেঙে ছেওয়াট। হচ্ছে একটা 

বিরাটাকারের যুদ্ধাভিহান, এতেও দ্রুত নিষ্পত্তির নীতি প্রযোজ্য, দীর্ঘস্থায়িত্বের 

নীতি নয়। কারণ ঘাটি এলাকার জনশক্তি, অধিক শক্তি এবং সামরিক 

শক্তি প্রভৃতি শর্তগুলো দীর্ঘস্থাস্িত্বের অনুমোদন করে না। 

কিন্ত দ্রুত নিষ্পত্তির সাধারণ নীতিতে অপ্রয়োজনীয় অসহিষ্ণতার 

বিরোধিতা করা অবশ্টই দরকার । এটা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজন যে, ঘাটি 

এলাকার এই সমস্ত শর্ত ও শত্রুর অবস্থা বিচার-বিবেচ*! করে একট! বিপ্রবী 

ঘাটি এলাকার জর্বে:চ্চ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় সংস্থার উচিত 

শত্রুর তর্জন-গঞ্জনের ভয়ে ভীত ন1 হওয়া, সহা কর! সম্ভব এমন কষ্টের ভয়ে 

নিরুৎসাহ ন! হওয়া, কয়েকবার ব্যর্থ হয়াতে হতাশ না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় 

ধের্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা । কিয়াংসী প্রদেশে প্রথম “পরিবেষ্টন ও দমন 

অভিষানকে চুরমার করতে প্রথম থেকে শেষ লড়াই পথন্ত শুধু এক সপ্তাহ 
লেগেছিল ; দ্বিতীয় “পরিবেষ্টন ও দমন” আভযানকে চুরমার করতে একপক্ষকাল 
মাক লেগেছিল ; তৃতীমু 'পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে চুরমার করার জন্ত তিন 

মাস ধরে সংগ্রাম করতে হয্তরছিল ; চতুর্থটিকে লেগেছিল তিন সপ্তাহ? 
পঞ্চমটিতে গোট৷ একবছর অতি কষ্টে ও ধৈর্যের সঙ্গে অতিবাহিত করতে 

হয়েছিল। পঞ্চম পিরিবেষ্টন ও দমন অভিযানকে চুরমার করতে ব্যর্থ হবার 
পরে আমর। যখন শক্রর পরিবেষ্টনকে ভেদ করে যেতে বাধ্য হলাম, তখন 

অপ্রয়োজনীয় তাড়াহুড়ো! দিয়েছিল । তখনকার অবস্থা অন্গসারে আমার! 

আরও দু-তিন মান টিকতে পারতাম, তাতে বিশ্রামের জন্য ও নিজেকে 
ঠিকঠাক করার জন্ত সৈন্বাহিনীকে কিছুটা! সময়ও দেওয়া যেত। এট যদি 
করা হুতো। এবং পরিবেষ্টনকে ভেদ করার পরে আমাদের নেতৃত্ব যদি একটু বেশি 
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বিচক্ষণ হতো তাহলে পরিস্থিতিট! অনেক ভিন্ন হতে1। 
তৎসব্বেও, গোটা যুদ্ধাভিযানের সময়কে বথাসস্তব উপায়ে হাস করার নীতি. 

যা নিয়ে আমর! আলোচনা করছি, তা অপরিবতিতই রয়েছে । যুদ্ধাভিযান ও 
লড়াইয়ের পরিকল্পনাগুলোর উচিত টসন্তশক্তি কেন্দ্রীভূত কর! এবং চলমান 
লড়াই চালানে! প্রভৃতির জন্য প্রচেষ্টা চালানো । এইসবই করা উচিত 
অন্তর্লাইনে ( অর্থাৎ ঘাটি এলাকায়) শক্রুর কার্ধকারী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য 

এবং “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে দ্রুত চুরমার করার জন্য । এগুলি ছাড়া, ” 

যখন এট! স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্তর্লাইনের পরিবেষ্টন ও দমন" 

অভিযানকে চুরমার কর! অসম্ভব, তখন শত্রুর পরিবেষ্টনকে ভেদ করে যাবার 
জন্ত আমাদের উচিত লালফৌজেব প্রধান শক্তিকে নিয়োগ করা এবং আমাদের 

বহিলাইনে অর্থাৎ শত্রুর অন্তর্লাইনে সরে এসে সেখানেই শক্রকে পরাজিত 

করা । আজ যখন দুর্গনীতি খুবই চালু করে নিয়েছে, তখন প্রায়শঃই 
উপরোক্ত পদ্ধতিই হবে আমাদের লড়াইয়ের পদ্ধতি । পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও 

দমন” অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্র'ম শুরু হবার ছু"মাস পরেই ফুকিয়েনের ঘটনাটা ৪ ১ 

ঘটল। তখন লাল ফৌজের প্রধান শক্তিগুলোর নিঃসন্দেহে উচিত ছিল 

চেকিয়াংকে কেন্দ্র করে কিয়াংস্থ-চেকিয়াং-আনহুই-কিয়াংসী অঞ্চলে জোর করে 

ঢুকে পড়া, আর হাংচৌ, স্থচৌ, নানকিং, উহ, নান্ছাং ও ফুচৌয়ের* মধ্যবতা 

গোটা! এলাকার সর্বত্রই সক্রিয় ভাবে সামরিক তৎপরতা! বিস্তৃত করা, আমাদের 

রণনীতিগত প্রতিরক্ষাকে রণনীতিগত আক্রমণে পরিবতিত করা, শক্রুর 

গুরুত্বপূর্ণ মূল অঞ্চলগুলোকে বিপদ্ীপন্ম কর এবং যে বিশাল এলাকার দুর্গ নেই, 

সেখানে শত্রকে যুদ্ধে লিপ্ত করা। যে শক্র দক্ষিণ কিয়াংসী পশ্চিম ফুকি- 

স্বেনের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল, এই ধরনের উপায়ে আমরা তাকে তার 

নিজের গুরুত্বপুর্ণ মূল অঞ্চলগুলোকে রক্ষা করবার জন্যে পিছু হঠতে বাধ্য 
করতে পারতাম, কিয়াংসীর ঘাটি এলাকার ওপরে অক্রমণকে চুরমার 
করে দিতে পারতাম, এবং ফুকিয়েন গণসরকারকে সাহায্য করতে পারতাম-_ 

নিশ্চয়ই জাহাষ্য করতে পারতাম এই উপায়ে । এই পরিকল্পন। অগ্রাহা কর! 

হয়েছিল ব:লই শত্রুর পঞ্চম “পরিবেই্টন ও দমন অভিযানকে চুরমার করতে 

পার! গেল না, আর ফুকিয়েনে গণ-সরকারও তেঙে পড়তে বাধ্য হল। এক বছর 

ধরে লড়াইয়ের পরে চেকিয়াংয়ের দিকে এগিয়ে যাবার কোন হুবিধা ন। থাক? 

সত্বের, আমরা অন্যদিকে রণনীতিগত আক্রমণ চালাতে পারতাম, অর্থাৎ 
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আমাদের প্রধান বাহিনীগুলোকে হুনান অভিমুখে পরিচালিত করে, মানে 

হুনানের ভেতর দিয়ে কুইচৌয়ে যাবার বদলে মধ্য ছুনানে এগিয়ে যেতে 
পারতাম, এবং এইভাবে শকত্রকে কিয়াংসী থেকে হুনানে টেনে এনে সেখানে 

তাকে ধ্বংস করতে পারতাম । কিন্তু এ পরিকল্পনাটাও অগ্রাহা কর! হল, ফলে 

শক্রুর পঞ্চম “পরিবেষ্টন ও দমন” অভিযানকে ভেঙে দেবার শেষ আশাও নিমূ'ল 
হল, এবং লং মার্চ ছাড়া আমাদের আর কোন পথই রইল ন|। 

৯। নির্মুলীকরণের যুদ্ধ 

আজ ট*না লালফেৌজের জন্য “শক্তিক্ষয়ের প্রতিষোগিতার' ওকালতি করা 

অসমীচীন। “মণিরত্বের প্রতিযোগিতা” ছুটি ড্রাগন রাজার মধ্যে না চলে 

ড্রাগন রাজা ও এক ভিখারীশীর মধ্যে চলছে এট। খুবই হাস্তকর । লালফৌজ 
তার প্রায় সবকিছু শক্রর কাছ থেকে পায়, তার পক্ষে নিমুরলীকরণের লড়াই 

হচ্ছে মৌলিক নীতি । শত্রুর কার্ধকরী শক্তিকে নিমূল করেই শুধু আমরা 
“পত্রিবে্টন ও দমন” অভিযাঁনকে ভেঙে দিতে ও বিপ্লবী ঘাটি এলাকাকে 

সন্প্রসারিত করতে পারি । শত্রুকে হতাহত করার নীতিট। ব্যবহৃত হয় শত্রুকে 

নিমুল করার উপায় হিসেবে, অন্যথায় সেটার কোন অর্থই হয় না। শক্রকে 
হতাহত করতে গিয়ে আমরা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হই, আবার শক্রকে 

নিমুল করেই আমরা আমাদের নিজেদের পূরণ করি। এইভাবে আমরা। যে 
শুধু আমাদের সৈশ্বাহিনীর ক্ষতিরই পুরণ করে নিই তা নয় বরং এর মাধ্যমে 

আমরা আমাদের সৈন্তবাহিনীর শক্তির বুদ্ধিও করে নিই । প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন 

শক্রবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে শক্রকে ছত্রভঙ্গ করায় জয়-পরাজয়ের মৌলিক 
মীমাংসা হয় না। পক্ষান্তরে নিমূলীকরণের লড়াই যে-কোন শক্রর উপর 
তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড চাপ দেয়। একটি লোকের দশটা আঙ্গুল ক্ষতবিক্ষত করাটাও 

তার একটি আঙ্কুলকে একেবারে কেটে দেওয়ার মতে! কার্ধকরী নয়, শক্রুর 

দশটি ডিভিশনকে ছত্রভঙ্গ করাটাও তাদের একটিকে নিমূল করে ফেলার মতে! 

কার্যকরী নয় । 

শত্রুর প্রথম» দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ “পরিবেন ও দমন” অভিযানের 

মোকাবিলা করার জন্য আমাদের নীতি ছিল নিমুলীকরণের লড়াই। 
প্রত্যেকবারে যেসব শত্রুকে নিমূল কর! হয়েছে, তা শুধু সমগ্র শক্রবাহিনীর 
একটি অংশ মাত্র, তবুও এইসব 'পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানকে চুরমার কর] 
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হয়েছে । পঞ্চম পরিবেষ্টন ও দমন" অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে 

এর বিপরীত নীতি গ্রহণ কর! হয়েছিল, আর এট বাস্তবে শক্রকে তার লক্ষ 

সাধনে সাহায্য করেছিল । 

একদিকে নিমুলীকরণের লড়াই, অপরদিকে উতর সৈন্তশক্তিকে 

কেন্দ্রীভূত করা এবং ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্খে বা পিছনে এগিয়ে 
যাওয়ার ব্রণকৌশল গ্রহণ করা-_-এ ছটোর তাৎপর্য একই | দ্বিতীয়ট না হলে 

আমর! প্রথমট1 পেতে পারি না। জনসমর্থন, অনুকূল অবস্থান, সহজে আঘাত 

হানা যায় এমন শক্র এবং আকস্মিকতার সুবিধা প্রভৃতি শর্তাদি সবই হচ্ছে 

নিমু'লীকরণের লড়াইয়ের পক্ষে অপরিহার্য । 
যখন আমাদের সৈগ্বাহিনীর প্রধান শক্তি সমগ্র লড়াইয়ে বা সমগ্র 

যুদ্ধাভিযানে শত্রুর একট? নির্দিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে নিমুর্লীকরণের লড়াই চালা 

শুধু তথনই শত্রুর অন্ত অংশকে ছত্রভঙ্গ করার তাঁৎপর্য থাকে, এমনকি তাকে 

পালিয়ে যেতে দেওয়ার তাতৎপর্যও থাকে | অন্তথায় সেট] অর্থহীন । এইক্ষেত্রে 

লাভের দ্বার ,ক্ষতি সার্থক হয়েছিল। 

আমাদের সামরিক শিল্প স্থাপন করতে গিয়ে নিজেদের আমর অবশ্টই 

তাৰ উপর নিরতরশীল হতে দেৰ না। আমাদের মৌলিক নীতি হচ্ছে 

সাআাগ্যবাদীদেরর ও দেলী শক্রর সামরিক শিল্পের উপর নির্তর করা। লগ্ন ও 

হানইয়াংয়ের অস্ত্রশস্ত্র কারখানার উপরে আমাদের অধিকার আছে, এবং 

শত্রুর পরিব্হণ বাহিনীর মাধ্যমে এই অস্ত্রীদি আমাদের কাছে এসে পৌছায় । 

এট! সরল সত্য, এট! ঠাট্র। নয় । 

টীকা 

১। উত্তর অভিযানের বুদ্ধ হচ্ছে ১৯২৬-২৭ সালে চীনা জনগণের দ্বারা 

চালিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী মহান বিপ্লবী যুহ্ধ। ১৯২৬ 

সালের জুলাই মাসে, কুয়াংতোংয়ের বিপ্রবী ঘাটি এলাক। একীকরণ করার 
পর, উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাঁদন উচ্ছেদ করার জন্য জাতীয় বিপ্রবী 

বাহিনী কুয়াংতুং থেকে উত্তর অভিযান শুরু করেছিল। চীনা কমিউনিস্ট 
পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বে ও ব্যাপক শ্রমিক-ক্ষকসাধারণের আস্তরিক সমর্থনে 
১৯২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ও ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে জাতীয় বিপ্রবী বাহিনী যুদ্ধ 

৩২৭ 



চালিয়ে ভ্রুতভাবে ইয়াংসি ও হুয়াংহে৷ নদীর অববাহিকা অঞ্চলে পৌছেছিল 
এবং অর্ধেক চীন দখল করে নিয়েছিল, এবং এইভাবে সাভ্রাজ্যৰাদী ও 

সামস্ততান্ত্রিক শক্তির উপরে মোক্ষম আঘাত হেনেছিল। যথন উত্তর অভিযান 
বিজয়ের সঙ্গে এগিয়ে ফাচ্ছিলঃ তথন চি্লাং কাই-শেকের প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত 

কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীরা (যাব! মুত্নুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী ও বৃহৎ জমিদারদের 

স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ) সাত্রাজ্যবাদের সাহাষ্যে ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে 

প্রতিবিপ্রবী কুযুদেতা ঘটায়। তা ছাড়া চীন! ক মউনিস্ট পার্টির মধ্যে ছেন 
তু-সিউর প্রতিনিধিত্তে পরিচালিত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীর] পার্টির নেতৃত্ব 

কুক্ষিগত করে কমরেড মাও সে-তুঙের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্রবী লাইনকে 

প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং আত্মসমর্পণবাদী লাইনকে পালন করে বিপ্লবের 
নেতৃত্ব পরিত্যাগ করেছিল, বিশেষ রে সশন্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব ত্যাগ করেছিল । 

ফলে এবারকার বিপ্রব ব্যর্থ হয়ে যায়।__-মন্ুবাদক 

২। রণনীতির বিজ্ঞান, যুদ্ধাভিযানের বিজ্ঞান ও রণকৌশলের বিজ্ঞান__ 
এসবগুলিই চীন! সামরিক বিজ্ঞানের অংগ । রুণনীতির বিজ্ঞান সামগ্রিক যুদ্ধ- 

পারিস্থিতির নিয়মগুলির পর্যালোচনা করে | যুদ্ধাভিযানের বিজ্ঞান যুদ্ধাভিযানের 

নির্ধারক নিয়মগ্ডপির পর্যালোচনা করে, এবং যুদ্ধাতিযানে প্রযুক্ত হয় । রণ- 
কৌশলের বিজ্ঞান থগুযুদ্ধের নির্ধারক নিয়মগুলির পর্যালোচনা! করে ও থণগুযুদ্ধে 

প্রযুক্ত হয়। 

৩। সন উ জু অর্থাৎ স্ুন উ ছিলেন খুষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের বিখ্যাত চীন। 

সমরতত্ববিদ । তিনি স্থুন জু নামে একথানি বই লিখেছিলেন, এই বইয়ে ১৩টি 
অধ্যায় আছে। এই উদ্ধতিটি 'আক্রমণের রণনীতি” নামক তৃতীয় অধ্যায় 

থেকে গৃহীত । 

৪। কমরেভ মাও সে-তুঙড যখন ১৯৩৬ সালে এই প্রবন্ধটি লেখেন, তখন 

১৯২১ সালের জুলাই মাসে চীন! কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার পনের বছর পুর্ণ 
হয়েছে। 

৫ | ছেন তু-সিউ ছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্থালয়ের একজন অধ্যাপক । 
“পিন ছিন-নিয়ান+ (নবধুবক ) নামক একটি সামগ্সিকীর সম্পাদক হিসেবে তিনি 
খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ছিলেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্ততম 

প্রতিষ্ঠাতা । ৪ঠা মে আান্দোলনে তার খ্যাতি ও পার্টির প্রাথমিক পর্যায়ের 
অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন । 
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১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের সর্বশেষ পর্যায়ে পার্টির ভেতরে ছেন তু-সিউ ষে 
দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তা আত্মসমর্পণবাদী লাইনে, 

রূপ লাভ করেছিল। তখনকার “আত্মসমর্পণবাদীর1 স্বেচ্ছায় কঘকসাধারণ, 

শহুরে পেটি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াদের ওপরে নেতৃত্বকে ত্যাগ করেছিল, 

বিশেষ করে তার! ত্যাগ করেছিল সশস্ত্র বাহিনীর ওপরে নেতৃত্বকে । এমনি 

করে তার। পরাজয় ঘটিয়েছিল ৰিপ্রবের (“বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের 

কর্তব্য' ঃ মাও সে-তুও)। ১৯২৭ সালের বিপ্রবের পরাজয়ের পরে ছেন তু-সিউ 
ও মুষ্টিমেয় অন্তান্য আত্মসমর্পণবাদীর1 বিপ্রবের ভবিস্তৎ সম্পর্কে নিরাশ ভয়ে 

পড়েছিলেন এবং বিলোপবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তারা ট্রটস্কিবাদের 

প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন এবং ইরট্ক্কিবাদীদের সঙ্গে মিলে একটি 

পার্টি-বিরোধী উপদল গঠন করেছিলেন । ফলতঃ ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে 

ছেন তু-সিউ পার্ট থেকে বিতাড়িত হন। ১৯৪২ সালে তার মৃত্যু ঘটে। 

৬। লি লি-সানের “বামপন্থী” স্ববিধাবাদ বলতে সেই “বম স্থবিধাবাদী 

লাইনকে বোঝায়, যার প্রাধান্ক পার্টিতে ১৯৩০ সালের জুন মাস থেকে শুরু 
করে চার মাস যাবৎ ছিল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 

তৎকালীন প্রধান নেতা কমরেড লি লি-সান এই লাইনের প্রতিনিধিত্ব 
করতেন । এট] সাধারণতঃ লি লি-সান লাইন নামে পর্রিচিত। লি লি-সান 

লাইনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল ঃ এই লাইন পার্টির ষষ্ট জাতীয় 

কংগ্রেসের নীতিকে লংঘন করে, বিপ্রবের জন্তে জনসাধারণের শক্তি 

গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে, অস্বীকার করে বিপ্রবের 

অসমবিকাশকে । গ্রামীণ ঘটি এলাকার হৃষ্টিতে, গ্রামাঞ্চল থেকে 

শহরগুলোকে ঘেরাও করার ব্যাপারে, এবং দেশব্যাপী বিপ্লবের উত্তাল 

জোয়ারকে এগিয়ে নেবার জন্ত এই ঘাটি এলাকাগুলোর ব্যবহারে প্রধানতঃ 

আমাদের মনোযোগ দীর্ধকাল. ধরে নিবদ্ধ রাখতে হবে-_ কমরেড মাও সে-তুঙের 

এ চিন্তাধারীকে এই লাইন “মারাত্মক ভূল” এবং 'কৃষক মনোভাবের স্থানিকতা' 

ও রূক্ষণশীলতাঃ বলে মনে করত । আর এই লাইনটা এই অভিমত পোষণ 

করত যে, দেশের সব অংশে তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ ঘটানোর জন্তে প্রস্ততি করতে 

হবে। এই তুল লাইনের ভিত্তিতে কমরেড লি লি-সান সার। দেশের প্রধান 

প্রধান শহরগুলোতে তখনই সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাবার এক হঠকারী পরিকল্পন! 

তৈরী করে বসলেন। একই সময়ে এই লাইন আবার ববশ্ব-বিপ্রবের অসম 
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বিকাশকে «মনে নিতে অস্বীকার করল এই বলে যে, চীন! বিপ্রবের সামগ্রিক 

বিস্ফোব্রণ অনিবার্ধরূপেই সামগ্রিক বিশ্ব-বিপ্রবের বিস্ফোরণ ঘটাবে, ষাকে বাদ 

দিয়ে চীন। বিপ্লব সফল হতে পারে না। চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রকে মানতেও অস্বীকার করল এই বলে যে, এক বা 

একাধিক প্রদেশে বিপ্লবের জয়ের হৃচনাই হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবে রূপান্তরের 

সথচনা, এবং এইভাবে তিনি কতকগুলে। অসময়োচিত “বাম” হঠকারী নীতি 

নির্ধারিত করলেন । কমরেড মাও সে-তুঙ এই ভুল লাইনের বিরোধিতা 

করেন এবং সমগ্র পাটির ব্যাপক কমী' ও সদস্গণও এর সংশোধন দাবি করেন । 

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় 

বর্ধিত অধিবেশনে উল্লিখিত ভূলগুলোকে কমরেড লি লি-সান নিজেই স্বীকাত্র 

করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বপদ থেকে সরে দাড়ান । দীর্ঘকাল ধরে 

কমরেড লি লি-সান নিজের ভুল অভিমতগুলো সংশোধন করে নেন, আর তাই 

পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে তিনি আবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ভিসেবে 

নির্বাচিত হন। 

৭ ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির 

তৃতীয় বধিত অধিবেশন এবং এর পরবর্তীকালের কেন্দ্রীয় কমিটি লি লি-সান 

লাইনের অবসান ঘটাবার জন্য অনেকগুলো কার্করী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 

কিন্তু পরবর্তীকালে পার্টির ভেতরে বাস্তব বিপ্রবী সংগ্রামে অনভিজ্ঞ কিছু সংখ্যক 
কমরেড ছেন শাও-ইবু (ওয়াং মিং) ও ছিন পাং-সিয়ান ( পো কু )-এন 

নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলির বিরোধিত। করতে দাড়ান। 

সেই সময়ে প্রকাশিত “ছুই লাইন” অথবা “চীন। কমিউনিস্ট পার্টির আরও বেশি 

বলশেভিকীকরণের জন্ত সংগ্রাম” শীর্ষক পুস্তিকায় তারা বিশেষ জোর দিয়ে 

ঘোষণা করেন যে, পার্টির ভেতরে তথন প্রধান বিপদ “বাম” সুবিধাবাদ নয়, 

বরং তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থী- স্ববিধাবাদ। আর নিজেদের কার্ধকলাপের 

রাজনৈতিক পুজি সংগ্রহের জন্য তারা লি লি-সান লাইনকে “দক্ষিণপন্থী, 
লাইন বলে “সমালোচনা” করেন। লি লি-সান লাইন এবং অন্তান্য “বাম 

ভাবধারা ও “বাম” নীতিগুলোকে নতুন রূপে অব্যাহতভাবে চালু করা, পুনরুদ্ধার 
করা অথবা পরিপুষ্ট করার একট! নতুন রাজনৈতিক কর্মহ্চী তারা পেশ 

করেন, আব এটাকে তার! দ্বাড় করান কমরেড মাও সে-তুডের সঠিক লাইনের 
বিরুদ্ধে । "চীনের বিপ্লবী বুদ্ধের রূণনীতির সমস্তা' শীর্ষক বর্তমান প্রবন্ধটি 
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কমরেড মাও সে-তুঙ প্রধানত: এই নতুন “বাম” স্থবিধাবাদী লাইনের সামরিক, 

ক্ষেত্রের ভুলভ্রাস্তি সমালোচনা করার জন্তই রচনা করেছিলেন। ১৯৩১ 

সালের জাহয়ারী মাসে অনুষিত ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ বর্ধিত অধিবেশন, 

থেকে শুরু করে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে কুইচৌ প্রদেশের চুনইতে 
কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহুত পলিটব্যুরোর অধিবেশন পর্বস্ত, পার্টির ভেতরে 
এই নতুন “বাম? সুবিধাবাদী লাইনের প্রাধান্য ছিল। আর পলিটব্যুরোর 
এই অধিবেশনাট এই ভুল লাইনের নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে কমবেড মাও সে- 

তুঙের নেতৃত্বে পরিচালিত নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই তুল 

“বাম লাইনের প্রাধান্ত দীর্ঘকাল (চার বছর) ধরে পার্টিতে বিরাজ 
করে, এবং পার্টির ও বিপ্রবের গুরুতর ক্ষতি করে। তার কুফল হয়েছিল 

নিষ্ববূপ £ চশনা কমিউনিস্ট পার্টি, চীনা লালফৌজ ও তার ঘাটি এলাকার 

শতকরা »* ভাগেরই ক্ষতি হয়েছিল, বিপ্রবী ঘাটি এলাকায় কোঁটি কোটি 

মান্চষ কুওমিনতাঙের নিষ্ঠুর উৎগীড়ন ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল, আর বিলম্থিত 

কর! হয়েছিল চীন বিপ্রবের অগ্রগতিকে । যেসব কমরেড এই “বাম” ল'ইনের 

সবল করেছিলেন, তাদের ব্যাপকতম সংখ্যাগুরু অংশ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার 

মাধ্যমে নিজেদের ভুল বুঝেছিলেন ও সংশোধন করে নিয়েছিলেন, এবং পার্টি 
ও জনগণের জন্ত বহু হিতকর কাজ করেছিলেন । কমরেড মাও সে-তুঙের 

নেতৃত্বে এক অভিন্ন রাজনৈতিক উপলব্ধির ভিত্তিতে অন্যান্য ব্যাপক কমরেড-- 

সাধারণের সঙ্গে এইসব কমরেডর। এঁক্যবদ্ধ হয়েছিলেন । 

৮। চাঁং কুও-থাঁও চীন বিপ্রবের প্রতি একজন বিশ্বাসঘাতক | নিজের 

স্বার্থসিদ্ধির জন্ত যৌবনে সে চীন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল । পার্টিতে 
সে বহু ভূল করে আব মারাত্মক অপরাধ করে । তার সবচেয়ে বড় অপরাধ এই 

যে, সে ১৯৩৫ সালে লালফৌজের উত্তরমুখী অভিযানের বিরোধিতা করে এবং 

পরাজয়বাদ ও বিলোপৰাদের জেদ ধরে লালফোৌজের সিছুয়ান-সীথাং সীমাজ্স্থ 

সংখ্যালঘু জাতিগুলির এলাকায় পশ্চাদপসরণের ওকালতি করে । পার্টি ও 

কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্ধকলাপে সে প্রকাশ্ঠভাবে লেগে 

পড়ে, একটি নিজস্ব ষেকী কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপন করে, পার্টি ও লালফেজের 

ক) লংঘন করে এবং লালফৌজের চতুর্থ ফ্রণ্ট-আস্মির গুরুতর ক্ষতি খটায়। 
কমরেড মাও সে-তুঙের ও কেন্ত্ীয় কমিটির সহিষুও শিক্ষাদানের ফলে, লাল- 

ফৌজের চতুর্থ ফ্রণ্ট-আমি ও তার ব্যাপক কর্মী অচিরেই কেন্রীয় কমিটির 
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সঠিক নেতৃত্বের আওতায় ফিরে এলেন এবং পরবর্তী সংগ্রামগুলিতে গৌরবময় 

ভূমিকা গ্রহণ করেন । চাং কুও-থাও নিজে কিন্তু শেষ পর্বস্ত অসংশোধিতই 

রইল । ১৯৩৮ সালের বসন্তভকালে শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত এলাক1 থেকে 

সে একাই পাঁলিকে যায় এবং কুওমিনতাঙের গুগুচর-বিভাগে যোগ দেয় । 

৯। লুশানস্ত অফিসার ট্রেনিং দল ছিল কমিউনিস্টবিরোধী সামরিক 
কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য চিযনাং কাই-শেকের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত একটি 

সংগঠন । ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে কিয়াংসী প্রদেশের কিউকিয়াং জেলার 

লুশীন পাহাড়ে এই সংগঠন স্থাপিত হয়েছিল । জার্মান, ইতালীয় ও আমে- 

ক্কান সামরিক শিক্ষাদাতাদের কাছ থেকে ফ্যাসিস্ট সামরিক ও ব্াজনৈতিক 

শিক্ষালাভ করার জন্ত চিয়াং কাই-শেকের সৈম্তবাহিনীর অফিসারদের পর্যায়- 
ক্রমে সেথানে পাঠানো হতো! | 

১০। পঞ্চম “পরিবেই্টন ও দমন+ অভিযানের এই নতুন সামরিক নীতিগুলি 
বলতে প্রধানত: চিয্লাং কাই-শেক দস্ত্য চক্রের “ছুরগগনীতি'কেই বুঝাঁয়। এই 

নীতি অনুসারে চিল্নাং কাই-শেক চক্রের সৈন্তবাহিনী ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়ে 
তুর্গ নির্মাণ করে প্রতি পদক্ষেপে নিজেদের অবস্থান স্ুসংবন্ধ করে নেয়। 

১১। ভি. আই. লেনিনের “কমিউনিজম” নামক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য । 

তাঙ্গেরীয় কমিউনিস্ট বেল! কুনকে সমালোচনা করে এই প্রবন্ধে লেনিন 
বলেছিলেন যে, বেল কুন “এাড়য়ে গেছে মার্কসবাদের একান্ত সারবস্ত এবং 

মার্কসবাদের জীবন্ত মর্সবস্ত-_বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ (“সংকলিত 

রচনাবলী”, রুশ সংস্করণ, মস্কো ১৯৫০১ থণ্ড ৩১, পঃ ১৪৩ )। 
১২। ভুনান-কিয়াংসী সীমান্ত এলাকার পার্টির প্রথম কংগ্রেস, অর্থাৎ 

১৯২৮ সালের ২*শে মে তারিখে নিংকাং জেলার মাওপিংয়ে অন্ষ্ঠিত হুনান- 

কিক্বাংসী সীমান্ত এলাকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস । 

১৩। বিরাটাকারের পশ্চাপ্তাগ-ব্যবস্থাকে বলতে বুঝায় বিরাট ও জগন্দল 

আকারের পশ্চান্তাগের কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করা, যা তথনকার যুদ্ধের অবস্থার 

সঙ্গে খাপ খায়নি । ছোট আকারের পশ্চান্তাগ-ব্যবস্থাকে বলতে বুঝায় সহজতর 

এবং যুদ্ধের জগ্ উপযুক্ত এমন ছোট আকারের পশ্চছ্াগের কাঠামোকে 
প্রতিষ্ঠিত করা ।-__মন্থবাদক 

১৪ | ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোভীপনা সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের “পার্টির ভিতরকার 

ভুল চিস্তাধার] সংশোধন কর! সম্পর্কে প্রবন্ধের ৪ ও ৪ নং টীকা! দ্রষ্টব্য । 

৩২৭ 



১৫। “দঙ্্যু-বৃক্তি বলতে নিয়মান্ছবতিতা, সংগঠন ও স্পষ্ট রাজনৈতিক 

লক্ষ্যের অভাবজাত লুটপাট বুঝায় । 

১৬। এখানে কিয়াংসী থেকে উত্তর শেনসী পর্যস্ত লালফৌজের ২৫ হাজার 

লীরু দীর্ঘ অভিযানের কথ! বল। হয়েছে । অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের অক্টোবর 

মাসে চীনা শ্রমিক-কৃষকদের লালফোৌজের প্রথম, তৃত*য় ও পঞ্চম আধি-গ্র,প 
(অর্থাৎ লালফৌজের প্রথম ফ্রণট-আয়ি কেন্দ্রীয় লালফৌজের নামেও পরিচিত 

ছিল ) পশ্চিম ফুকিয়েনের ছাংথিং ও নিংহুয়। এবং দক্ষিণ কিয়াংসীর রুইচিন, 

ইযুতু ও অন্ঠান্ত স্থান থেকে রওনা হলেন আর শুরু করলেন একট বিরাট 

রণনীতিগত স্ভানাস্তর । ফুকিয়েন, কিয়াংসী, কুয়াংতুং, হুনান, কুয়াংসী, 

কুইচেখ, সিছুয়ান, ইযুন্নান, সীখাং, কানস্থ ও শেনসী প্রদেশের মতো! এগারটি 

প্রদেশের ভেতর দিয়ে তারা এগিয়ে গেলেন চিরতুষারাচ্ছন্প উচ্চ পর্বতমাল! ও 

নির্জন তৃণভূমি পেরিয়ে, অবর্ণনীয় ছুঃথকষ্ট ভোগ করে, বারবার শক্রর পরিবে্টন, 

পশ্চাডাবন, অবরোধ ও বাধাকে ব্যর্থ করে এবং ২৫ হাজার লী (সাড়েৰারে। 

হাজার কিলোমিটার ) পথ অতিক্রম করে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে বিজয় 

উল্লাসে এসে পৌছালেন উত্তর শেনসীর বিপ্রবী ঘাটি এলাকায়। 

১৭। “সহায়ক বাহিনী' অর্থাৎ প্রধান বাহিনী নয়, এটা কেবপমাত্র 

সৈশ্তৰাহিন্নীর একটা অংশবিশেষ যা এই সৈশম্ভবাহিনীর পার্খভাগ হিসেবে 

নিযুক্ত । 

১৮। ১৯৫ সালের ভিদেম্বর মাসে রাশিয়ার বিদ্রোহ পরভৃত হবার 
পরবে যুগের কথ৷ উল্লেখ করা হয়েছে । এই সময়ে বিপ্লবী জোয়ার ধীরে ধীরে 

হ্বাস পেয়েছিল । “সাভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক ) ইতিহাসের 

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ”, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম ও ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

১৯। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে 

ব্রেস্টলিটভম্ক শাস্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। তথন শক্রর শক্তি স্পষ্টত:ই ৰিপ্রবী 
শক্তির চেয়ে বেশি প্রবল ছিল এবং নবজাত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নিজন্ব 

কোন সৈম্তবাহিনী ছিল না। এই অবস্থায় জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আঘাত 

এড়াবার জন্ত এট! হুল সাময়িক পশ্চাদপসরণ। এই চুক্তির সম্পাদন করে 
সো ভয়েত প্রজাতন্ত্র সবহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার, তার 
অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার ও লালফৌজকে গড়ে তোলার সময় পেয়েছিল । 
সর্বহারাশ্রেণীকে এই চুক্তি সমর্থন করেছিল কৃষকসাধারণের উপর ত'র নেতৃত্ 
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বজায় রাখার ব্যাপারে, সমর্থন করেছিল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করার ব্যাপারে 

যার ফলে ১৯১৮-২* সালে শ্বেত রক্ষীবাহিনী এবং বৃটেন, মাকিন যুক্তাষ্ট্ী, 

ফ্রান্স, জাপান, পোল্যাণ্ড ও অন্তান্ত দেশের সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে পরাজিত করা 

হয়েছিল। 

২০। ১৯২৭ সালের ৩০শে অক্টোবর কুয়াংতুং প্রদেশের হাইফেং ও 

লুফেং জেলার কুষকেরা চীন! কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তৃতীয়বার বিদ্রোহ 

করেছিলেন, আর হাইফেং ও লুফেং এবং এদের নিকটবর্তী এলাকাকে দখল 
করে নিয়েছিলেন, লালফৌজ গড়ে তুলেছিলেন এবং শ্রমিক কৃষকদের গণ- 

তান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শত্রকে ছোট করে দেখার 

ফলে পরবর্তীক'লে তাব। পরাজিত হন। 
২১। ১৯৩৬ সালের শরৎকালে লালফৌজের চতুর্থ ফ্ণ্ট-আমি ও দ্বিতীয় 

ফ্রণ্ট-আমি একসঙ্গে মিলিত হওয়ার পর] সীকাংয়ের উত্তর-পূর্ব অংশ থেকে 
গুরু করে উত্তরদিকে সরে গিয়েছিল । চাঁং কুও-থাও তখনও তার পার্টি-বিরোধী 

কার্যকলাপ চালিয়ে ষাচ্ছিল, আর তার পশ্চাদপসরণবাদ ও বিলোপবাদকে 

আঁকড়ে ছিল। ত্র বছরের অক্টোবর মাসে লালফৌজের দ্বিতীয় ক্রণ-আমি 
ও চতুর্থ-স্রণ্ট-আমি যখন কানম্থতে এসে পৌছাল, তখন চাং কুও-থাও চতুর্থ 

ফ্রণ-আমির অক্রগামী বাহিনীকে-যার সৈল্ত সংখ্যা! ছিল ২০ হাজারের উপরে-_ 

হুয়াংহে! নদী পেরিয়ে পশ্চিমাভিমুখে এগিয়ে ছিংহাইয়ে পৌছানোর জন্ত পশ্চিম 

রুট বাহিনী গঠন করতে নির্দেশ দ্িল। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসের 

লড়াইয়ে মার খাবার পরে পশ্চিম রুট বাহিনী মূলতঃ পরাজিত হয়েছিল এবং 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালের মাচ মাসে। 

২২। প্যারী কমিউন সম্পর্কে এল. কুগেলম্যানকে লিখিত কার্ল মার্কসের 

চিঠি দ্রষ্টব্য। 
২৩। এর অর্থ হল আমাদের সৈম্তবাহিনীকে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এক- 

একট কোম্পানিতে বা এক-একট। প্র্যাট্রনে বিভক্ত করে সবত্রই স্থানীয় উৎ- 

পীড়কদের উপর আঘাত হানা, ভূমি বণ্টন করা, পার্টির সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার 

জন্ত জনসাধারণকে সাহাষ্য করা, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা, জন- 

সাধারণের মধ্যে কাজ চালানে! এবং সেই স্থানগুলোকে ঘাটি এলাকায় পরিণত 

করা, যাতে করে শক্রকে ধ্বংস করার জন্ত আমাদের স্থুবিধা হয়।--অন্ৰাদক 

২৪। শুই হু চুয়ান (জলাবিলের বীর নায়কগণ+) হচ্ছে একখানি বিখ্যাত 
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চীনা উপন্তাস । কৃষক-বুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে এতে । এই উপন্তাসখানিকে শি 

নাই-আনের বচন! বলে বলা হয়। ইউয়ান রাজবংশের শেষের দিকে এবং মিং 

রাজবংশের গোড়ার দিকে চতুর্দশ শতকে শি নাই-আন জীবিত ছিলেন । 

লিন ছুং আর ছাই চিন হচ্ছে এই উপন্তাসের ছইজন বীরনায়ক । আর নং 

ছিল ছাই চিনের গৃহের একজন ড্রিলমাষ্টার । 
২৫। ছুনছিউ যুগের (খুষ্টপূর্ব ৭২২-২৮১ ) ছুটি সামত্ৃতান্ত্রিক রাজ) ছিল 

লুআর ছী। বর্তমান শানতুং প্রদেশের মধ্যভাগে একটা বিরাট রাজ্য ছিল 

ছী , আর দক্ষিণভাগে লু অপেক্ষারুৃত ছোট একট] রাজ্য । রাজা চুয়াং কোং 
লু'তে রাজত্ করেছিলেন খুপূর্ব ৬৯৩ টেকে ৬৬২ অন্দ অবধি । 

২৬। জুও ছিউ-মিং ছিলেন "জুও চুয়ানের” গ্রন্থকার । চৌ রাজবংশের 
ধুপদী ইতিহাসের ধারাবিবরণী হচ্ছে 'জুও চুয়ান' | বর্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশটা 
“জুও চুয়ান'-এর “রাজা চুয়াং কোংয়ের দশম বৎসর” শীর্ষক বিভাগে দ্রষ্টব্য । 

২৭।| প্রাচীন শহর ছেংকাও অবস্থিত ছিল ভোনান প্রদেশের বর্তমান 

ছেংকাও জেলার উত্তর-পশ্চিম ১ প্রাীনকালে প্রভূত সামরিক গুরুত্ব ছিল 
তার। এটাই ছিল খুঃ পৃঃ ২০৩ অব হানের রাজা লিউ পাং এবং ছুব 
রাজা সিয়াং ইযুর মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ক্ষেত্র । প্রথমে সিয়াং ইযু ক্রমশঃ 

সিংইয়াং ও ছেংকাও দখল করে নেয়। লিউ পাংয়ের সৈশ্করা প্রায় সম্পূর্ণ- 

ভাবেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল । শুবিধাজনক মৃহূর্তটি না আস! পর্যস্ত প্রতীক্ষা 
করে লিউ পাং, সে মৃহ্ত্টি এল তখনই যথন সিয়াং ইযুর সৈম্তরা 

সিশুই নদীটি পেরুতে গিয়ে নদীর মাঝপথে উপস্থিত হল, আর তখনই সিয়াং 

ইয়ুর সৈম্ভবাহিনীকে চুরমার করে লিউ পাং ছেংকাও পুনর্দখল করল। 

-৮। প্রাচীন শহর খুনইয়াং বর্তমান হোনান প্রদেশের ইয়েসিয়ান জেলার 

ভিতরে । লিউ সিউ ( তোং হান রাক্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট গুয়াং উতি) 
এই জায়গাতেই সিন রাজবংশের সম্রাট ওয়াং মাংয়ের সৈন্তবাহিনীকে পরাজিত 

করেছিল ২৩ খ্রীষ্টাব্ষে। ছুই পক্ষের মধ্যে সৈন্তশক্তির দিক থেকে একটা 

বিরাট অসমতা ছিল । লিউ সিউয়ের মোট সৈম্তসংখ্যা ছিল ৮-৯ হাজার আর 

তার বিরুদ্ধে ওয়াং মাংয়ের সৈশ্কসংখ্যা ছিল ৪ লাখের বেশি । ওয়াং মাংয়ের' 

সেনাপতি ওয়াং স্থান ও ওয়াং ই শত্রুর শক্তিকে ছোট করে দেখে । তাদের 

এই অবহেলার সুযোগ গ্রহণ করে মাত্র ও হাজার বাছাই কর! সৈন্ত নিয়ে লিউ- 

সিউ ওয়াং মাংয়ের প্রধান বাহিনীকে চুরমার করে দিল। এই বিজয়ের স্থযোগ: 
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নিয়ে সে শক্রসৈন্তদের উপর আক্রমণ করে তাদের চূর্ণবিচুর্ণ করে দেয়। 

২৯। হোনান প্রদেশের বর্তঘান চোংমৌ জেলার উত্তর-পৃবে ছিল 
কুয়ানতু । ২০০ খ্রীষ্টাব্দে ছাও ছাও এবং ইউয়ান শাওয়ের টসগ্তবাহিনীর মধ্যে 

লড়ায় হয় এখানে । ইউয়ান শাওয়ের ছিল ১ লাখ সৈন্ত, শাওয়ের সন্ত 

সংখ্যা ছিল কম আর তার রসদও প্রায় শেষ হয়ে এলেছিল। ইউয়ান শাওয়ের 

সৈম্তর! শক্রকে তাচ্ছিল্য করে, ফলে ইউয়ান শাওয়ের সৈম্কদের অসতর্কতার, 

ন্বযোগ নিয়ে ছাও ছাঁও তার ক্রতগামী সৈন্যদের পাঠিয়ে ভঠাৎ আক্রমণ করে 
এবং তাদের রসদ ও অন্তান্ত সরবরাহাদি জালিয়ে দেয়। ইউয়ান শাওয়ের 

সৈ্তরা আতঙ্কে ও বিশংখলায় পডে । ছাও ছাওয়ের বাহিনী তাদের আক্রমণ 

করে এবং তাদের প্রধান বাহিনীকে শ্চিহন করে ফেলে । 

৩০। উ রাজ্যটি শাসিত হতো স্ুন ছায়ানের দ্বারা, আর ওয়েই বাজাটি 

শাসিত হতো! ছাও ছাওয়ের দ্বারা । ছি।প হচ্ছে ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ পারে, 

হুপেই প্রদেশের চিয়াইযু জেলার উত্তর-পূর্বে । সুন ছ্যুয়ানের বিরুদ্ধে আক্রমণ 

করার জন্ত ২০৮ খ্রীগ্লান্দে ছাঁও ছাঁও ৫ লাখের বেশি পৈন্তের একটি বাহিনী 

নিয়ে এগুলো । ছাও ছাও অবশ্য ঘোষণ। করল যে, তার বাহিনীর সৈন্তসংখ্য! 

৮লাখ। ছাও ছাওয়ের শক্র লিউ পেইয়ের সঙ্গে মিলে সুন ছুযুয়ান ৩০ ভাজার 

সৈন্য নিয়ে বেকুল। ছাও ছাওয়ের সৈল্তবাতিনীতে মড়ক ছেগেছে এবং 

লযুদ্ধে তার। অনভ্যন্ত--এই কথ! জেনে নিয়ে স্থন ছ্যয়ান ও লিউ পেইয়ের 
বাহিনী ছাও ছাঁওয়ের নৌবহরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তার সৈশ্কবাহিনীকে 

চুর্ণবিচুণণ করে ফেলে । 

৩১। হুপে প্রদেশের ইছাং জেলার পূর্বদিকে ইলিং অবস্থিত। এখানে 

২২২ প্রী্টাব্দে উ রাজ্যের সেনাপতি লু স্থান শু রাজ্যের রাজা লিউ পেইম্সের 

পৈন্তবাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করে । যুদ্ধের গোড়াতে লিভ পেইয়ের 

সৈম্তবাহিনী পর পর কতকগুলো জয়লাভ করেছিল মার উ রাজ্যের পাঁচ-ছয়শ 

লী ভেতরে ঢুকে ইলিং পর্যন্ত এসে পৌছায়। লু স্যুন ইলিং রক্ষা করে। 
৭-৮ মাস সময় ধরে সে যুদ্ধ এড়িয়ে চলে» যতদিন না লিউ পেইয়ের “সৈন্যরা 

ক্লান্ত ও মনমর। এবং নিরুপায় হয়ে পড়ে । তারপর, অনুকুল বাতাসের স্থযোগ 
নিয়ে লিউ পেইয়ের সৈম্তদের তাবুতে আগুন লাগিয়ে তার সৈন্যদের ধ্বংস 

করল লুস্থ্যন। 

৩২। তোংচিন বংশের সেনাপতি সিয়ে স্থ্যয়ান ৩৮৩ খুহ্াবখে আনহুই 
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প্রদেশে ফেইণুই নদীর পারে ছিন রাজ্যের রাজা ফু চিয়ানকে পরাজিত 
করেছিল। ফু চিয়ানের সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৬ লাখের ওপর পদাতিক £সৈন্য, 
২ লাখ ৭* হাজার অশ্বারোহী, ৩০ হাজারের ওপরে অশ্বারোহী রক্ষী বাহিনী । 
অপরপক্ষে, তোংচিনের জল ও স্থল সৈন্যের মোঁট সংখ্য। ছিল মাত্র ৮* হাজার । 

ফেইণুই নদীর ছুই পারে সারিবদ্ধ হয়ে ব্যুহ বচন! করল ছুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী 
শক্রবাহিনীর আত্মগবের ও অতিবিশ্বীসের স্থযোগ নিয়ে সিয়ে স্যুফান ফু 

চিয়ানকে অন্নরোধ করল ছিন বাহিনীকে একটু পিছু হটিয়ে নিয়ে সামনে 

কিছুটা জায়গ। ছেড়ে দিতে, যাতে তোংচিন বাহিনী নদী পেরিয়ে গিয়ে 
সেখানে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তির লভ্ভাই করতে পারে । ফুচিয়ান রাজি হয়ে 
গেল, কিন্তু তার বাহিনী ধখন পিছিয়ে যেতে লাগল তঘন আর তাদের থামানো 

সম্ভব ছিল না। এই স্থযোগে তোংচিন বাহিনী নদী পারু হয়ে আক্রমণ করে 
ছিন বাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করল। 

৩৩ । চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের প্রতিবিপ্নবের বিরোধিতা 
করার উদ্দেস্টে এবং ১৯২৪-২৭ সালের ৰ্বিপ্রবী কার্য অব্যাহতভাবে চালিয়ে 

ধাবার জন্য ১৯২৭ সালের ১লা আগস্ট কিয়াংসী প্রদেশের রাজধানী নানছাংয়ে 

চীন! কমিউনিস্ট পার্টি বিখ্যাত অভ্ভাথানের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ৩০ হাজারেরও 
বেশি সৈন্যের সশস্ত্র বাহিনী এই অত্যু্থানে অংশগ্রহণ করে । এই অভ্াখানের 
পরিচাঁলকগণ ছিলেন চৌ এন-লাই, চু তে, হো লোং ও ইয়ে থিং প্রমুখ 
কমরেড ! পরের পরিকল্পন1 অন্রযায়ী «ই আগস্ট নানছাঁ থেকে সরে গেল 
বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনী, কিন্ত কুয়াংতুং প্রদেশের ছাওচৌ ও শানথোয়ের মুখে 
পরাজয় ভোগ করতে ভল। কমরেড চু তে, চেনঈ এবং লিন পিয়াওয়ের 
নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে সৈন্বাহিনীর একটা অংশ লড়তে লড়তে পথ করে নিয়ে 
চিংকাং পর্বতে উপস্থিত হল এবং কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক- 

কৃষকদের বিপ্লবী ফৌজের প্রথম আত্মির প্রথম ডিভিশনের সঙ্গে মিলিত হল। 
৩৪। ১৯২৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে চীন। কমিউনিস্ট পার্টির 

কুয়াংূং প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বে কুয়াংচৌয়ের শ্রমিক ও টৈনিকর! 
সম্মিলিতভাবে অত্যত্থান করে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, 

এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন প্রাপ্ত প্রতিবিপ্রবী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে 

তীব্রভাবে লড়াই করেছিলেন । কিন্তু শক্তির দিক থেকে একট! বিরাট 'অসমতা! 
ছিল বলে অবশেষে এই গণ-অভ্যুর্থান ব্যর্থ হয় । 

৩৩২ 



৩৫ । ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে 

হনান-কিয়াংসী সীমাস্ত এলাকার সিউশুই, পিংসিয়াং, পিংকিয়াং এবং লিউইয়াং 

জেলার জনগণের সশস্ত্র বাহিনী বিখ্যাত *শরৎকালীন ফসল” অত্যুখানটি 
ঘটিয়েছিল, এবং গড়ে তুলেছিল শ্রমিক-কুষকদের বিপ্লবী ফৌজের প্রথম আমির 

প্রথম ডিভিশন । কমরেড মাও সে-তুঙ নেতৃত্ব দিয়ে এই বাহিনীকে চিংকাং 

পর্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রতিষ্টা করেছিলেন হুনান-কিয়াংসী 

সীমান্তের বিপ্রবী ঘাটি এলাক]। 

৩৬। /১-৪ গ্র,পটি ছিল লাল এলাকায় লুকায়িত কুওমিনতাঙ গুগুচরদের 

প্রতিবিপ্রবী সংগঠন। 4১৪ হচ্ছে ইংরাজী ভাষায় 4১1 01-9018152510- 

( বলশেভিক-বিরোধী ) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। 

৩৭। কানচিয়াং নদী কিয়াং'শ প্রদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত, ফুণ্তই নদী 

কিম্পাংসী প্রদেশের পূর্বভাগে অবস্থিত । এখানে এই ছুই নদীর মধ্যবতী এলাকার 

কথা বলা হয়েছে ।-_অন্ুবাদক 

৩৮। ভি. আই. লেনিনের রচিত “একটি পৃথক ও সম্প্রসারণবাদী শাস্তির 

আশু সম্পাদন সমস্যার ওপর থিসিস”, “অদ্ভুত এবং আজগুবী কথা,* «একটি 
গুরুতর শিক্ষা ও গুরুতর দায়িত্ব» “যুদ্ধ ও শাস্তি সম্পর্কে রিপোর্ট” ডুষ্টব্য এবং 

“সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত 

সংস্করণ”, সপ্তম অধ্যায়, সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 

৩৯। এখানে তিব্বতীয় ও হুই জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তার। 

হচ্ছে সীখাং এলাকার তিব্বতীয় জাত্তি এবং কানন্থ, ছিংহাই ও সিনচিয়াংয়ের 

সুই জাতি। 

৪০ | অষ্টুপদী রচন। সামস্ত]্গীয় চীনের পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতক 

অবধি-_চীনা সামন্ততান্ত্রিক আমলে রাজকীয় প্রতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা 

ব্যবস্থা অন্সারে এক ধরনের বিশেষ প্রবন্ধ রচনার বীতি। এই রচনায় 

শিরোনামার উপস্থাপনা, শিরোনামার ব্যাখ্যা, প্রাথমিক মন্তব্য, মন্তব্যের সুচনা, 

গ্রারস্তিক পব, মধ্যবতী পর্ব, পশ্চান্তাগস্থ পৰ এবং সমাপ্তিথচক পর্ব থাকে । 

“শিরোনামার উপস্থাপনা” ছুটি বাক্য নিয়ে গঠিত, এতে শিরোনামার মুখ্য অর্থ 

উপস্থাপিত করা হয়। “শিরোনামার ব্যাখ্যা” তিনটি বা চারটি বাক্য নিয়ে 

রচিত, এতে শিবোৌনামার উপস্থাপনের অর্থানুযায়ী ব্যাখ্যা কর] হয়। “প্রাথমিক 

মন্তব্যে' গোট। রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে, আর এর থেকেই মন্তব্য শুরু হয়। - 
সারে.” _্হা জট জি ০ লি শত 5৯ 

ঞ্ টিনা ৩৩৪৩ 
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“মন্তব্যের সুচনা” হল প্রাথমিক মন্তব্যের পরে মন্তব্যের হ5ন1। প্রারভিক পির, 

মধ্যবর্তী পর্ব, পশ্চান্তাগন্থ পর্ব ও সমাপ্তিহ্চক পর্ব-_শুধু এই চারটি পরিচ্ছেদই 
হুল আঠষ্ঠানিক মন্তব্য, মধ্যবর্তী পব হল গোটা রচনার কেন্দ্র। এই চারটি 

পরিচ্ছেদের প্রত্যেকটিই গঠিত হয় পরস্পর বৈশাদৃশ্পূর্ণ ছটি পর্ব নিয়ে। 
এইভাবে মোট আটটি পর্ব হয়। তাই এই রচন! আট পর্ববিশিই রচনা অথবা! 
অষ্টপদী রচনা! বলে পরিচিত । বিপ্রবী বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাথ্য। 

করতে গিয়ে কমরেড মাও সে-ভুউ এথানে রূপক হিসেবে এ ধরনের রচনার 

বিভিন্ন অংশের সংযোগের প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করেছেন । কিন্তু সাধারণভাবে 

গৌড়ামিবাদকে উপমিত ও বিদ্রপ করার জন্য কমরেড মাও সে-সভূঙ “অষ্টপদী 

বচন! শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন। 

৪১। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে 

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাবের প্রভাবে এবং ব্যাপক অফিসার ও সৈনিক- 

দের চাপ দেওয়ার কারণে কুওমিনতাঙের ১৯তম কুট বাহিনীর অধ্যক্ষ চিয়াং 
কুয়াং-নাই, ছাই থিং-খাই প্রমুখ উপলব্ধি করল যে, লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

চালালে তাদের কোন লাভ হবে না, তাই কুওমিনতাঙ পার্টির ভেতরকার লি 
চী-শেন প্রমূখ ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে খোলাখুলিভাবে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে 
বিচ্ছেত্ৰ ঘটায় | ফুকিয়েন প্রদেশে তার! চীন! প্রজাতন্ত্রের গণ-বিপ্রবী সরকার 

স্থাপন করে এবং লালফৌজের সঙ্গে দম্পন্ধ কবে জাপানবিরোধী ও চিয়াংয়ের 

বিরুদ্ধে পরামর্শচুক্তি। এটাহচ্ছে তথাকথিত 'ফুকিয়েন ঘটনা" । পরে, চিয়াং 

কাই-শেকের সৈন্তবাহিনীর আক্রমণে ১৯তম রুট বাহিনী ও ফুকিয়েনের 
গণ-সরকার ব্যর্থ হয়ে যায়। 



চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি সম্পর্কে বক্তব্য 
(ডিসেম্বর ২৮, ১৯৩৬ ) 

সিয়ানে চিয়াং কাই-শেক জেনারেল ছ্যাং স্থয্পে-লিয়াং ও ইয়াং হু-চেং এবং 
উত্তর-পশ্চিমের জনগণ কর্তৃক উখ্থাপিত জাপানের বিকুদ্ধে প্রতিরোধ করার 

দাবি মেনে নিয়েছেম এৰং এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত তার 

সেনাবাহিনীকে শেনসী ও কানন্থ থেকে সরে আসবার নির্দেশ দিয়েছেন । গত 

এক দশক ধরে১ চিয়াং যে ভুল নীতি অনুসরণ করছিলেন, এট! হচ্ছে তার 

পরিবর্তনের সুচনা । জাপানী সাত্রাজাবাদীর! ও চীনা “পিটুনি” চক্র২ গৃহযুদ্ধ 
মঞ্চস্থ করার জন্য, ভাঙন ধরাবার জন্য এবং সিয়ানের ঘটনায় চিয়াঙের মৃত্য 

ঘটানোর জন্ত যেসব চক্রান্ত চাল্াচ্ছিল, এ ঘটনা! তার ওপর আঘাত হেনেছে। 

তাদের হতাশা ইতিমধ্যেই বেশ স্পঃভাবে ধরা পড়ছে। চিয়াং কাই-শেক 

যেচোথ মেলে তাকাতে শুরু করেছেন, এই ঘটনাকে কুওমিনতাঙড কর্তৃক গত 
দশ বছর ধরে অনন্ত ভূল নীতির অবসান ঘটাবাব্ ইচ্ছে বলে ধর] যেতে পারে । 

২৬শে ডিসেঘ্র চিয়্াং কাই-শেক লোইয়াং থেকে তথাকথিত "চ্যাং সুয়ে- 

লিয়াং ও ইয়াং হু-চেঙের গ্রন্তি ভৎ্ সন1” শীর্ষক যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা এত 

দবযর্থব্যগ্রক ও ভাসাভাসা যে সেটাকে চীনের রাজনৈতিক দলিলসমূহের মধ্যে 

প্রকটি চমত্কার উদাহরণ হিসেবে গণ্য কর যেতে পারে । চিয়াং এই ঘটন। 

থেকে সত্যিই যদি গুরুত্বপৃর্ণ শিক্ষা নিতে চান এবং কুওমিনতাঙকে পুনরুজ্জীবিত 

কৰে তুলতে চান, তিনি যদি পররাষ্ট্র সম্পফিত ব্যাপারে আপোষের এবং 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গৃহযুদ্ধ ও নিপীড়নের দীর্ঘ অনুস্থত ভুল নীতির অবসান 
ঘটাতে চান-__যাতে কুওমিনতাঙ আর জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাড়াবে না, 
তাঁভলে শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে তার রচিত ছিল আরেকটু ভাল বিবৃতি রচন! 

করা--তার অতশত রাজনীতির জন্য 'অন্থতাপ প্রকাশ করা এবং ভবিষ্যতের জনক 

নতুন পথ স্কুলে ধরা। ২৬শে ডিসেম্বরের এই বিবৃতি চীনা জনগণের দাবি 
মেটাতে পারছে ন!। 

যাই হোক, এই বিবৃতির মধ্যে একটি প্রশংসাযোগ্য অংশ আছে, চিয়াং 

যেখানে জোর দিয়ে বলছেন, “প্রস্িশ্রতি অবস্থাই রক্ষা করতে হবে এবং দৃঢ়- 

৩৩৫ 



প্রতিজ্ঞ হয়ে যুদ্ধ প।রচালনা করতে হবে।” তার অর্থ হল, যদিও তিনি সিয়ানে, 

চ্যাং ও হয়াংয়ের নির্দেশিত শর্তাবলীতে সই করতে রাজী হননি, তবুও ব্রাষ্ট্র ও 

দেশের স্বার্থে তিনি সেই ধরনের দাবি গ্রহণে ইচ্ছুক» এবং শর্তে সই না করলেও. 
তিনি প্রতিশ্ররতি ভঙ্গ করবেন না। আমরা দেখব, সামস্িক বাহিনী সরিয়ে 

নেবার পর চিয়াৎ আস্থার মর্যাদা রক্ষা করেন কি না এবং যেসব শর্ত তিনি 

মেনে নিয়েছেন ত৷ পালন করেন কিন । শর্তগুলো হল : 

(১) কুওমিনতাড ও জাতীয় সব্কারকে পুনঃসংগঠিত করা, জাপ- 

সমর্থকদের বহিষ্কার করে জাপ-বিরোধীদের গ্রহণ করা; 

(২) সাংহাইর দেশপ্রেমিক নেতাদের ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের. 

মুক্ত করা, এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার মেনে চলার নিশ্চয়ত। 

দেওয়া; 

(৩) «কমিউনিস্ট অবদমনের' নীতির অবসান এবং লালফৌজের সঙ্গে 

মৈত্রীবদ্ধ হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালন! ; 
(৪) সমস্ত পার্টি, গ্রুপ, সৈম্তবাহিনী ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে 

নিয়ে জাতীয় মুক্তি সম্মেলন আহ্বান করা, জাতিকে বাচানো এবং জাপানকে, 

প্রতিরোধ করার নীতি নিধারণ কর]; 

(৫) জাপ-প্রতিরোধের বাপারে যেসব দেশ আমাদের সমথক, তাদের 

সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ; এবং 

(৬) জাতিকে বাচানোর জন্য অন্তান্ত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ কর! । 

এই সব শর্ত পূরণের মূল কথা হল দৃঢ বিশ্বাস ও কিছু সাহস। ভবিস্ততের কার্য- 

কলাপ দেখেই আমর! চিয়াংকে বিচার করব। 

কিন্ত তার বিবৃতিতে এই মর্মে একটি মন্তব্য আছে যে, সিয়ান ঘটনাটি 

সংঘটিত হয়েছে প্প্রতিক্রিয়াশীলদের' চাপে । এট সত্যিই ছুঃখজনক ষে, 

'প্রতিক্রিশীশীল' বলতে তিনি কোন্ ধরনের লোককে বুঝিয়েছেন বিবৃতিতে 
তিনি তার ব্যাখ্যা দেননি, বা এটাও সুস্পষ্ট নয় যে, চিয়াং-এর অভিধানে 

প্রতিক্রিয়াশীল? কথাটার অর্থ কি। যাই হোক, এট। নিশ্চিত যে, সিয়ান - 

ঘটন! সংঘটিত হয়েছিল নিম্নলিখিত শক্তির প্রভাবে £ 

(১) জেনারেল চ্যাং ও ইয়াংয়ের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর মধ্যে এবং 

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিপ্লবী জনসাধারণের জাপ-বিরোধী শক্রমবধমান ত্ুণার 

তীব্র প্রকাশ; 
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(২) সমগ্র দেশব্যাপী জনগণের মধ্যে জাপ-বিরোধী তীব্র দ্বণা; 
৩) কুওমিনতাঙ্ের মধ্যে বাঁমপস্থী শক্তির স্ফুরপ; 

(৪) বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতারূঢ় গ্রুপের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ ও 

জাতির মুক্তির দাবি ; 

(৫) কষিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক জাপানের বিরদ্ধে যুক্ত মোর্চা গঠনের 
দাবি; এবং 

(৬) বিশ্বশান্তি মোর্চার বিকাশ । 

এসবই অবিসংবাদী ঘটনা । এইসব শক্তিসমূহকেই চিয়াং উল্লেখ করছেন 

প্রতিক্রিয়াশীল” বলে । অন্ভের যাঁদের বলে বিপ্লবী, চিয়াং তাদের অভিহিত 

স্করছেন প্রতিক্রিয়াশীল” বলে--এই তো যথেষ্ট । পিয়ানে তিনি যখন ঘোষণ। 
করেছেন যে, দৃঢ়তাবেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন+ মনে হয়, সিয়ান 

পরিত্যাগের পর পরই তিনি বিপ্লবী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবেন না। 
তাঁর নিজের ও তাঁর দলের রাজনৈতিক জীবনই শুধু যে তার এই বিশ্বাসের 
ওপর নির্ভর করছে তাই নয়, আজ তাদের মুখোমুখী ও দাড়িয়েছে! তাদের 

রাজনৈতিক পথের বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে সেই শক্তি, যার বুদ্ধি ঘটেছে তীদেরই 

ক্ষতিসাধনের জন্য--সেই “পিটুনি” চক্র, যার] সিয়ান ঘটনার সময়ে তীঁকে 
হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল । ন্থতরাং আমরা চিয়াংকে উপদেশ।দিচ্ছি 
তিনি যেন তাঁর রাজনৈতিক অভিধানটির সংশোধন-করে, “প্রতিক্রিয়া স্থানে 

«বিপ্রবী” কথাটা বসান, কারণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কথাগুলোর অর্থ ঠিক 
হওয়! উচিত। . 

চিন়্াংএর মনে বাঁথা .উচিত ঘে, তার নিরাপদ প্রত্যাব্তন সম্ভব হয়েছিল 
কমিউনিস্ট পার্টির হস্তক্ষেপে, এবং সিয়ান ঘটনার নেতৃদ্বয় জেলারেল চ্যাং ও 

ইয়াংয়ের প্রচেষ্টায় । সেই ঘটনার সময় কম্সিউনিষ্ট পার্টি সর্বদা শান্তিপূর্ণ 

মীমাংসাই চেয়েছে এবং তার জন সব প্রচেষ্ট1 চালিয়েছে, আর দেটা চালিয়েছে 

একমাত্র জাতিকে বাঁচাবার প্রয়োজনে । গৃহযুদ্ধ যদি বিস্তৃত হতো, চ্যাং ও 

ইয়াং ষি তাঁকে বন্দী. করে রাখতেন বহুদিনের জন্যঃ তাংলে সেই ঘটনাটি 
জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও চ'না “পিটুনী” চক্রেরই স্থবিধা করে দ্দিত। এই অবস্থায় 

কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে জাপ-সাভাজ্যবাদ ও ওয়াং চিং-ওয়েই৪, হো! ইং-চিনৎ 
ও চীনা 'পিটুনী” চক্রের অন্তান্য সভ্যদের ফড়যন্ত্রকে উদঘাটিত করে দেয় এবং 
দৃঢ়তার সঙ্গে শাস্তিপূর্ণ মীমাংসার কথা বলে, যা আবার জেনারেল স্থয়ে-লিয়াং 
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ও ইয়াং হু-চেং ও কুওমিনতাঙের টি. ভি, স্থং৬ প্রভৃতি সভ্যদ্দের মতের সঙ্গে 

মিলে যায় । সমগ্র দেশব্যাপী জনসাধারণ এটাই চাইছে, কারণ তার। এই তিক্ত 
গৃহযুদ্ধকে ঘ্বণা করে। 

লিয়ানের শত গ্রহণের পরই চিয়াৎ মুক্ত হন। এখন যে প্রশ্নটি সামনে 
এসেছে, তা! হুল, চিন্নাং সেই শতাচ্যায়ী প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে 
যুদ্ধ পরিচালন।” করবেন কি না, জাতিকে বাঁচানোর জন্য সেইসব শর্ত সম্পূর্ণভাবে 
অন্থসরণ করবেন কি না। জাতি তাকে আর দোছুপ্যমান অবস্থায় থাকতে 

দেবে না, দেবে না শর্তপূরণে কোনরকম গাফিলতি দেখাতে । জাপ-প্রতিবোধে 

যদি তিনি গড়িমসি করেন, বা অঙ্গীকার পুত্রণে কালহুরণ করেন, তাহলে 
দেশব্যাপী বিপ্লবী জোয়ার তকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে । চিয়াং ও তীর চক্রকে 

সেই পুরানে। প্রবাদ্টি মনে করিয়ে দিচ্ছি £ “অঙ্গীকার যে রাখে না, তার ক্ি 

মুল্য আছে ?” 
কুওমিনতাঙ কর্তৃক প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করার ফলে বিগত দশ 

বৎসরে যে নোংরা জমে উঠেছে, তা! যদি চিয়াং পরিষফার করতে পারেন, তিনি 
যদি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঝোতা করার এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে 
গৃহযুদ্ধ ও নিপীড়নের ভুল বিদুরিত করতে, সমস্ত পার্ট ও গ্র.পগুলিকে 
একত্রীভূত করে এই মুহূর্তে জাপ-বিরোধী মোর্চা গঠন করতে পারেন, এবং 
জাতিকে রক্ষার জন্য নত্যিসত্যিই সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার্দি গ্রহণ করতে 
পারেন-_-তবে কমিউনিস্ট পার্টি নিশ্চয়ই তাঁকে সমর্থন দেবে। সেই ২৫শে আগস্ট 
তারিখেই কমিউনিস্ট পার্টি তার চিঠিতে কুওমিনতাঁও ও চিয়াংকে সেই সমর্থনের 
কথ! বলেছে। বিগত পনের বৎসর ধরে সমগ্র দেশের জনগণ জানেন যে, 
কমিউনিস্ট পার্টি ঘে নীতিটি অন্গুসরণ করে তা হচ্ছে £ ধপ্রতিশ্রতি অবশ্তই পালন 
করতে হবে এবং দৃঢপ্রতিজ্ভাবে যুদ্ধ পরিচালন! করতে হবে ।" জনগণ নিঃসন্দেহে 
চীনের অন্ত যে-কোন পার্টি ব৷ গ্রংপের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টির কথা ও কাজের 
ওপরেই ৰেশি আস্থা রাখেন। 

টাকা 

১। চীন! লালফৌজ ও জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত 
চ্যাং হুয়ে-লিয়াঙের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙডের উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনী ও ইয়াং 
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স-চেত্ের নেতৃত্বাধীন ১৭ নংরুট বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির জাপ-বিরোধী 
'জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের প্রস্তাবে সম্মতি জানায় এবং চিয়াং কাই-শেকের কাছে 
কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এঁক্যবন্ধ হয়ে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে যোগ দেবার দাবি 
জানায় । চিম্নাং এ দাবি অগ্রাহ করেন, “কমিউনিস্ট দমনের" সামরিক প্রস্ততিকে 

জোরদার করে তোলেন, এবং সিয়ানের জাপ-বিরোধী যুবকদের হত্যা করেন । 

চ্যাং সুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং স্-চেং একসজে চিয়াং-এর বিরুদ্ধে চলে যান এবং 
চিয়াংকে গ্রেপ্চার করেন । ১৯৩৬-এর ১২ই ডিসেম্বরের সিয়ান ঘটন! নাষে এটি 

ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছে। চিয়াংকে বাধ্য কর! হুয় কমিনিস্ট পার্টির সঙ্গে 
এ্রক্যের শত ও জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রস্তাব মেনে নিভে, এবং তার পরই স্তীকে 

যুক্ত করা হয় এবং চিয়াং নানকিযে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন । 

২। নাঁনকিডে অবস্থিত কুওমিন্তাঙ সরকারের মধ্যে জাপ-সমর্থক্ধের চক্র 

“পিটুনি চক্র নামে পরিচিত। তারা সিয়ান ঘটনার সময়ে চিয়াং কাই-শেকের 
হাত থেকে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল । ওয়াং চিং-ওয়েই ও হো স্িং-চিনের 
নেতৃত্বে এর! চ্যাং শুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং ছ-চেঙের বিরুদ্ধে “পিটুনি” অভিযানের 

দ্বাবতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ঘটনাটির হুযোগ নিয়ে তার! পরিকল্পনানুযায়ী 
বৃছদাকারের গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে চিয়াডের ক্ষমতা নিজেদের কজাজ নিয়ে এসে 

জাপানী আক্রমণকারীদের সামনে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দিতে চায়। 

৩। ১৯৩৬-এর নভেম্বর মালে লাংহাই নগরীতে লাতজন জাপ-বিরোধী 

দেশব্রতী যুবককে চিয়াং কাই-শেক গ্রেপ্তার করেছিল । তীদের নাম £ শেন চুন- 

জু, চ্যাৎ নাই-চি, সৌ তাও-ফেন, লি কুং-পু, শ! চিয়েন-লি, শী লিয়াং ও ওয়াং 
পাও-শী। ১৯৩৭-এর জুলাই পর্ধস্ত তারা কারাগারে বন্দী ছিলেন। 

৪। কুওমিনভাঙের মধ্যেকীর জাপ-সমর্থক চক্রের মধ্যমণি ছিল ওয়াং চিং- 
গুয়েই । ১৯৩১ এ জ।পানীরা উত্তর-পূর্ব চীনে হামল। করার সময় থেকে ওয়াং 

তাদের গোপন সেবাদ্দান। ১৯৩৮ এর ডিস্থেরে চুংকিং পরিত্যাগ করে ওয়াং 

খোলাখুলি জাপানী হানাদারদের পক্ষে দাড়ায় এবং নানকিডের দালাল সরকারের 

প্রধান হয়ে বলে। 

€। জাপ-সমর্থক চক্রের আর-একজন হুল কুওমিনতাঙ দলভুক্ত যুদ্ধবাজ 

হো য়িংচিন। সিয়ান ঘটনার লময়ে দে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে গৃহযুদ্ধ বাধাবার 

জন্ত কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীকে দিয়ে লুংহাই রেলপথ ধরে শেননী আক্রমণের 

ব্যবস্থা করে। চিয়াংকে হতা! করে চিয়াঙের স্থলাভিষিক্ত হবার বাসনায় সে 
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শিয়ান নগরীকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল । 

৬। কুওমিনতাঙ দলভূক্ত মাকিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ও মাকিন স্বার্থের 
প্রবনতা টি. ভি স্থং সিয়ান ঘটনাকে ভিদ্তি করে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার কথা 
বলেছিল। দূর প্রাচ্যে জাপ-সাশ্রাজ্যবাদের সঙ্গে টোকর দিয়ে নিজেদের 
প্রাধান্য রক্ষা কম! মাকিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে খুবই মুশকিল হচ্ছিল, তাদের 
স্বার্থসংঘাত হুচ্ছিল তীব্রভাবে । 

৭। এই চিঠিতে কুকমিনতাঙ্ডের প্রতিক্রিযাশীল শাসনের এবং তাঁদের 

কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির দ্বিতীয় বধিত অধিবেশনের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচন। 

করা হয়েছিল। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট সংগঠিত করা এবং কুওমিনতাঙ্ডের 
সঙ্গে সহযোগিতার কথাও এই চিঠিতে বলা হয়েছিল ৷ চিঠিনর প্রধান অংশটি 

হুচ্ছে £ 

“কেন্জ্রীকরণ ও একীকরণ” প্রসঙ্গে আপনাদের পার্টিব কেন্দ্রীয় কাধকরী 

কমিটির ছিতীয় বধিত অধিবেশন সত্যিসত্যিই কারণ ও ফল সম্বন্ধে গুলিয়ে 
ফেলেছে । বিশেষ জোর দিয়েই একথা বলতে হবে যে, আপনাদের পার্টি ও 

পার্টিপরিচালিত সরকার কর্তৃক অনুস্ত সাম্রাজ্যবার্দের ওপর নির্ভরশীণ তার, 

বিশেষ করে, ১৯৩১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের ঘটন। থেকে জাপ-প্রতিরোধ 

না করার নীতিরই ফল হচ্ছে গৃহযুদ্ধ ও গত দশ বছরের এঁক্যহীনতা । “বিদেশী 

হানাদারদের বিকদ্ধে প্রতিরোধের পূর্বে আভ্যন্তরীণ শাস্তিস্থাপন' ধ্বনির 

মধা দিয়ে আপনাদের পার্টি ও পার্টি-নিয়মিত সরকার গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, 

লালফৌজের বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক পরিবেষ্টন অভিযান পরিচালনা করছে, এবং 
সমগ্র দেশব্যাপী দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক গণ-আন্দোলন ও জনসাধারণকে পিষে 
মারবার সবরকম চেষ্টাই চালিয়ে গেছে। চীনের সব থেকে বড় ছুশমন যে 

জাপ-সাআ্রাজাযবা--এই সত্যটি আপনারা অন্থধাবন করতে পারেননি, এবং 

সেজন্য দেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তরাঁংশ ছেড়ে দিতেও আপনার! ছিধা করেননি, 
সর্বশক্তি দিয়ে আপনারা চীনের লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং 
আপনাদের পার্টির অভ্যন্তরে বিভিন্ন চক্রের খেয়োখেয়ি চালিয়েছেন, জাপানের 

বিরুদ্ধে লালফৌজের ষুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা! হৃট্টি করেছেন, তার পৃষ্ঠব্বেশে আক্রমণ 
চালিয়ে ঘাচ্ছেন, সর্বদেশব্যাপী জাপ-বিনোধী প্রতিরোধের দাবি আপনারা 
অগ্রাম্ত করেছেন, এবং দেশবাসীকে তাদের শ্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বিচ্যুতি 

করে দিচ্ছেন। সর্বন্র দ্বেশকে ভালবাসার জন্ত শাস্তি দেওয়। হচ্ছে, আরও শাস্তি 
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দেওয়া হচ্ছে নির্দোষ ব্যক্তিদের | বিশ্বাদঘাতকতা আঙ পুরস্কৃত, বিশ্বাসঘাতকর! 

তাদের নতুন নতুন উচ্চপদ প্রাপ্তি ও সম্মানের জন্য পরম পুলকিত । “কেন্দ্রীকরণ 
ও একীকরণের' নামে এই ভ্রাস্ত পথানুসরণের অর্থ হচ্ছে গাছের যাথায় উঠে 

মাছ ধরার মতো, এবং তার ফলটি হবে একেবারে বিপরীত । ভদ্দমহোদয়গণ, 
আমরা আপনাদের সাবধান করে দিতে চাইছি, আপনারা যদি আপনাদের 

ভ্রান্ত নীতির মৌলিক পরিবর্তন না করেন, দেশবাসীর বিরুদ্ধে বর্ধিত আপনাদের 
দ্ণ! যদি জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে না ঘোরাঁন, আপনাদের এই 

“স্িতাবস্থাও? আপনার! রক্ষা করতে পারবেন না, এৰং আপনাদের এই কেক্দ্রী- 

করণ, একীকরণ ও তথাকথিত “আধুনিক রাষ্ট্র তৈরীর পরিকল্পনা অলীক স্প্রে 
পরিণত হুয়ে যাবে । সমগ্র জাতি চাইছে জাপ-্রতিবোধের জন্য কেন্দ্রীকরণ 

ও একীকরণের মধ্য দিয়ে জাতির রক্ষা ব্যবস্থা, তারা বিদেশীদের প্রতি 

তোষামোদ আর দেশের লোকদের ওপর অত্যাচারের বিরোধী । দেশবাসী 

দাবি জানাচ্ছে এমন একটি গণতাঙ্জ্রিক সরকারের, যা সতিদত্যিই দেশকে ও 

জনগণকে রক্ষা করতে পারবে । তাঁরা চাইছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার, ঘা 
তাদের স্বথার্থরক্ষা করতে সক্ষম। এই জাতীয় সরকারের কর্মস্থচী প্রধানতঃ 

হবেঃ এক, বৈদেশিক হানাদারশর প্রতিরোধ ; দুই, জনগণের গণতান্ত্রিক 

'অধিকার $ এবং তিন, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশপাধন, বা অস্ততঃপক্ষে জন- 

সাধারণের দুরবস্থার অবসান ঘটানো । “আধুনিক রাষ্ট্র তৈরীর কথাটির 
সভিসত্যিই যদ্দি কোন অর্থ থাকে, তাহলে এটাই হুল একমান্র সাচ্চা কর্নসচী, 

ঘ। বর্তমান যুগে গুপনিবেশিক ও আধাঁ-গুপনিবেশিক চীনের প্রয়োজন পুরণ 
করছে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য জনসাধারণ আশা ও দৃঢ়মত নিয়ে এই পথে 
অগ্রসর হবার জন্ত সংগ্রাম করছে । কিন্ত আপনাদের পার্টি এবং আপনাদের 

পার্টি-নিয়স্ত্রিতি সরকার এমন নীতি অনুসরণ করছে, যা জনগণের এই আশার 

চরম বিরোধী এবং আপনার জনগণের আস্থা কোনমতেই অর্জন করতে 

পারবেন না। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের লালফৌজ বিশেষ গুরুত্্ 

সহকারে ঘোষণা, করছে £ আমর] সমগ্র দেশব্যাপী একটি এঁক্যবন্ধ গণতান্তিক 

প্রজাতন্ত্র এবং সাধিক নির্বাচনের মাধ্যমে একটি লোকসত়া প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী 

এবং জাপ-বিরোঁধী সমগ্র জণগণ ও সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা 

জাপ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি কংগ্রেস আহ্বান ও সমগ্র দেশের জন্ত জাতীয় 

প্রতিরক্ষা সরকারের পক্ষপাতী । আমরা এখানে ঘোষণ। করছি: ঘে 
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মূহুর্তে সমগ্র চীনব্যাপী একটি এঁক্যবদ্ধ গণতা্িক সরকার প্রতিঠিত হবে” 
লাল এলাকাগুলি সেই সরকারের অংশীভূত হয়ে যাবে, লাল অঞ্চলের 

প্রতিনিধির বর্ব-চীন লোকসভায় উপস্থিত থাকবেন এবং চীনের অন্যান 

অংশে ঘেমন গণতাঙ্জিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, লাল অঞ্চলেও তাই 
অন্ছসরণ কর! হবে । আমর! মনে করি, আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী 
কমিটির ছিতীয় বর্ধিত অধিবেশন জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণীসভা তৈরী এবং 

জাতীয় পরিষদ আহ্বানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 

আপনাদের পার্টি ও পার্টি-নিয়স্ত্রিত সরকার তরে জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, 
তা জাপানকে রুখবার জনতা কেন্দ্রীকরণ ও একীকরণে সাফল্যলাভ করতে পারবে 

না, পারবে না জাতিকে রক্ষা করতে । আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী 
কমিটির ছ্িতীয় বধিত অধিবেশনে গৃহীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রীসভা তৈরীর যে 
বিধিনিয়ম প্রস্তত কর! হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তা আপনাদের পার্টির ও 

পার্টি-নিয়স্ত্রিত সরকারের জনাকয়েক ক্ষ মতাশালী পদ্দাধিকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ 

থাকছে এবং এর কর্মপরিধি ও সরকারের উপদেষ্টা হিসেবেই সীমিত । এটি 

অত্যন্ত পরিষার যে, এই ধরনের মন্ত্রণাসভা নিরর্থক এবং জনগণের আস্থা সে 

জর্জন করতে পারে না। ভদ্রমহোদরগণ, আপনার। যে জাতীয় পরিষদ আহ্ধান 

করতে চাইছেন, তার সম্বদ্ধে আমাদের এই একই বক্তব্য। আপনাদের 
সরকার কর্তৃক গৃহীত 'প্রজাতান্ত্রিক চীনের খসড়া শাসনতঙ্' এবং "জাতীয় 

পরিষদের নির্বাচন-বিষক়ক বিধিনিয়ম ও আইন” অন্সারে এই পরিষদটি হবে 
আপনাদের পার্টি ও সরকারের জনাকয়েক পদাধিকারী ব্যক্তির কুশলতা' 
প্রার্শনের মঞ্চ, হবে তাদের কুকর্মের মঞ্চ, হবে একটি অলঙ্কার বিশেষ । এই 

ধরনের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা ও জাতীয় পরিষদের সঙ্গে আমাদের পার্টি 

কর্তৃক প্রস্তাবিত নিখিল চীন জাপ-বিরোধী জাতিরক্ষা কংগ্রেন, জাতীয় 

প্রতিরক্ষা! মগ্রণীসভা, চীনের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার লোকসভার কোন 

মিপন নেই। আমাদের বক্তব্য হল, জাপ-প্রতিরোধের ও জাতীয় মুক্তির 
জন্ভ সংগঠিত মন্ত্রণাসভায় গ্রহণ করতে হবে সব রাজনৈতিক দল 
ও গ্রথপের প্রতিনিধিদের, সমস্ত সামরিক বাহিনী ও জীবনের সর্বক্ষেত্রের 
প্রতিনিধিদ্দেরঃ এবং জাতিকে রক্ষা ও জাপ-গ্রাতিরোধের জন্ত প্রধান প্রধান 

নীতি মিধারণ ও কর্তৃত্ব থাকবে তার হাতে, এবং এই মগ্ত্রণাসভা থেকেই 
একটি এক্যবন্ধ জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার প্রতিষ্তিত হবে। জাতীয় 
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পরিষদটি অবশ্তই হবে সাবিক নির্বাচনের ভিত্তিতে ঠততরী লোকসভা, হবে 
চীনা গণতান্ত্রিক প্রঙ্গাতম্ত্রেরে মর্বকর্তৃত্বেরে আধার। এই ধরনের জাতীয় 

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণাসভা ও নিথিল চীন লোকসভ। দেশব্যাপী জনসাধারণের 
অনুমোদন, সমর্থন ও গণোছোগ কটি করবে এবং জাতি ও দেশকে 

রক্ষা! করার মহান কর্ষটিকে দৃঢ় ও অনড় ভিত্তির ওপর স্থাপন করবে । ভাল 

ভাল কথার ফুলঝুরি ছড়ানেো নিরর্থক এবং তাতে গণনমর্থন আসবে না। 

আপনাদের পার্টি ও পার্টি-নিয়সক্িতি সরকারের নানা সম্মেলনের ব্যর্থতাই এব 

প্রমাণ বহন করছে। আপনাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্কর্ী কমিটির ছিতীয় 
বধিত অধিবেশনের ঘোবণায় বল! হয়েছে, “বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা আসবেই ; 
কিন্তু জাতির সামনে যে অস্থবিধা ও বিশ্হ্খলা! এসেছে, তার মোকাবিলা করার 

জন্য আমরা আমাদের কর্তব্যকর্ম সম্পূর্ণ কর! থেকে বিমুখ হব না।” এবং আবও 
বল! হয়েছে, “জাতিকে বাচিয়ে রাখার জন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পার্টি 
অব্যাহত কর্মধারা অনুসরণ করে যাবে, করবে মনে-প্রাণে । কথাটি ঠিকই 
চীনের সর্বাধিক অংশের শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দরুণ আপনাদের 

বিগত দিনের কৃতকর্ষের জন্তু আপনার্দের পার্টিকেই রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ 

করতে হবে; যেহেতু কুওমিনতাঙ সরকার হচ্ছে একক পার্টির একনায়কত্ব, এ 
দায়িত্ব থেকে আপনার পার্টি রেহাই পেতে পারে না। বিশেষ করে, চীনের 
প্রায় অর্ধেক স্থান হারানোর দায়িত্ব অন্যের কাধে চাপিয়ে দিতে পারবেন ন! 

আপনারা, কারণ ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে জণসাধারণের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে এবং সমগ্র জাতীর স্বার্থের বিরুদ্ধে আপনার যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নাতি 
অন্থসরণ করছেন, এ তারই ফল।' আমরা এবং সমগ্র জনগণ দেখছি যে, 

যেহেতু আপনাদের পার্টি অর্ধেক চীন খুইয়েছে, সেহেতু তাকে এই স্থান উদ্ধারের 
কর্তব্যকর্ষে, ব্রতী হওয়ার দায়িত্ব এড়ালে $লবে না, এড়ানো চলবে না চীনের 

স্বাধীন সত্বাকে পুনরুদ্ধার করার কর্তব্যকর্মটি । এমনকি, এই সময়েই আপনাদের 

পার্টির মধ্যেও দেখছি যে, বস্থ বিবেকবান লোক জাতীয় পরাধীনতাজনিত 

বিভীষিকা ও জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়] প্রসঙ্গে সজাগ হয়ে উঠেছেন? 
একটা নতুন দিকে যাবার কথা তীর! ভাবছেন, এবং তাঁদের পার্টি ও জাতির 
ভাগ্যে যে বিপর্যয় তাদের মধ্যের কিছু লোক নিয়ে এসেছেন তাঁদের সমন্ধে 

তার] বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন । এই নতুন দিক্-পর্িবর্তনের সম্ভাবনার প্রতি 

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পুণ সমর্থন আছে এবং কুওমিনতাঙের মধ্যস্থ এইসব 

৩৪৩ 



দেশব্রতী ও চিন্তাশীল সভ্যদ্দের উচ্চ চিন্তাকে সাদর সমর্থন জানাচ্ছে, সমর্থন 

জাশাচ্ছে তাদের সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করার সদিচ্ছাকে, মুখোমুখী এসে 

দাড়ানো জাতিকে রক্ষার জন্য তারা যে সংশোধনের প্রস্তাবার্দি এনেছেন তার 

প্রতি। আমর জানি যে, প্রতিদিনই আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় ও প্রার্দেশিক 

দপ্তরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সংবাদপত্র ও 

শিল্প জগতে; মহিপা, ধর্ম ও চিকিৎসা কেন্দ্রে, পুলিশ ও বিভিষ্ন ধরনের গণ- 
সংগঠনে, এবং বিশেষ করে সেনাবাহিনীর ব্যাপক সৈনিকদের মধ্যে, পুরানে! 

ও নতুন কুওমিনতাঙ সভ্যদের মাঝে, এবং কুণমিনতাঙের নেতৃবর্গেপ মধ্যেও 

বিভিন্ন স্তরে জাগ্রত দেশপ্রেমিক্দের সংখ্য। বুদ্ধি পাচ্ছে। এ ঘটনাটি সত্যই 
উৎসাছোদ্দীপক । চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সবসময়ে কুওমিনতাঁঙের এইসব 
সভ্যদের প্রতি তাদের সমর্থনের হাত প্রসারিত করে দিচ্ছে, যাতে জাতির সব- 

থেকে হিংশ্র শক্র জাপ-সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগঠিত করার 
জন্য দুঢ় জাতীয় যুক্ত-মোর্চা গড়ে উঠতে পারে । আমরা আশা কর্সি যে, তার! 

অতি দ্রুত কুওমিনতাঙের মধ্যে একটি প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন 

এবং সেইসব বদ নির্শজ্জ সভ্যদ্দের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবেন যার জাতির স্বার্থকে 
পদদলিত করেছে এবং কার্ধতঃ জাপানের সহযোগী ও দালালে পরিণত হয়েছে-_ 

যারা ডঃ সান ইয়াৎ্-সেন-এর সম্মতির অবমাননার প্রতীক হিসেবে নিদ্দেদের 

দাড় করিয়েছে--এবং আমরা! আশা করি, তারা এইভাবে ভঃ সানের বিপ্লবী 

তিন-গণনীতির মুল উদ্দেশ্তকে আবীর পুনরুজ্জীবিত করে ভুলতে সক্ষম হবেন, 

তার রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পাটির সঙ্গে সহযোগিতা এবং শ্রমিক- 

কৃষকদের ন্থার্থ সমর্থনের তিন মহান পস্থার পুনর্ধোধণা করবেন, এবং 

“ব্রামহীনভাবে কাঞ্জ করবেন” বিপ্লবী তিন-গণনীতি, তিন মহান পন্থা এবং 

ডঃ সানের বিপ্রবী ইস্তাহার কার্করী করতে । আমরা আশ! করি যে, সমস্ত 

রাজনৈতিক পার্টি, গ্রুপ ও জীবনের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের দেশপ্রেমিক 
নেতাদের সহ তার! দৃঢ়ভাবে ডঃ সানের বিপ্লবী নীতিকে রূপদাণ করার জন্য 

দ্বায়িত্ব গ্রুণ করে এগিয়ে আসবেন ১ চীনকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত 

করবার জন্য, জাপ-সাআজ্যবাদীদের দেশ থেকে বহিষ্কীর করে দেবার জন্ত, 

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য, চীনের জাতীয় অর্থনীতির 

বিকাশের জন্য, চীনের বিপুল জনলাধারণের ছূর্দশা লাঘবের জন্য এবং 

গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তন লহ চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তার! 
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কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করবেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই প্রসঙ্গে 

কুওমিনতাঙের সমস্ত সভ্যদের উদ্দেশে ঘোষণ। করেছে £ আপনার! যা্দ সত্যপত্যই 

এ কাজ করেন, আমরা আপনাদের কাজে দৃঢ় সমর্থন জানাব, এবং ১৯২৪-২৭এ 

সাতাজাবাদ ও সামন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত দৃঢ় বিপ্লবী যুক্তফ্র্টের 
মতো যুক্তস্রণ্ট গড়তে আনব! প্রস্তত আছি, কারণ আঙ্রকের পরিস্থিতিতে 
এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ, যার লাহায্যে আমরা জাতিকে পরাঁধীনতা থেকে 
বাঁচাতে পারি এবং তার বাচবার নিশ্চিতি স্থা্ট করতে পারি । 



জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্ভব্যসমূ 

(মে ৩) ১৯৩৭) 

চীনের আন্তর্জাতিক ও আত্যস্তরীণ 
ঘষ্বসমূুহের বিকাশের বর্তমান স্তর 

এক | বর্তমানে চীন ও জাপানের যধ্যেকার ঘন্বটিই প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে উটেছে 
এবং চীনের আত্যন্তরীণ ঘন্বসমূহ গোঁণ ও অপ্রধান হয়ে পড়েছে । এর ফলে 
চীনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন 

সাধিত হয়েছে, এর বর্তমান পরিস্থিতির বিকাশ এক নতুন স্তরে উপনীত 

হয়েছে । 

ছুই । চীন দীর্ঘদিন ধরে ছুটি স্ৃতীব্র ও মৌলিক ন্দের জালে জড়িয়ে ছিল-_ 

চীন ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার ছ্বন্ঘ, এবং সামস্ততন্ত্র ও ব্যাপক জনগণের মধ্যে- 

কার ছন্ব। ১৯২৭ সালে বুর্জোয়াশ্রেণী__যাদের প্রতিনিধি ছিল কুওমিনতাঙরা- 
বিপ্রবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে চীনের জাতীয় 

স্বার্থকে বিকিয়ে দেয়, এবং এভাবে এমন এক অবস্থার হৃষ্টি করে, যেখানে শ্রমিক 

ও কৃষকদের রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে কুণমিনতাঙদের রাষ্্রক্ষমতার তীব্র সংঘাত দেখা 

দেয়, এবং ম্বাভাবিকভাবেই জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্রবের দায়িত্ব তখন একমাস 

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ওপরেই এসে বর্তায় । 

তিন। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে? এবং বিশেষ 

করে ১৯৩৫ সালের উত্তর চীনের ঘটনার১ পর থেকে এই ছন্বসমূছে নিম্নলিখিত 
পরিবর্তন দেখ। দিয়েছে £ 

(১) চীন ও সাভ্াজ্যবাদের মধ্যেকার সাধারণ হন্দ চীন ও জাপ- 

সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিশেষভাবে হুম্পষ্ট ও স্থতীত্র ছন্দে রূপ নিয়েছে। জাপান- 

সাআাজ্যবাদ চীনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করবার শীতি গ্রহণ করেছে । ফলতঃ চীন ও 

অন্তান্ক কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেকার দ্বন্বগুলি অগ্রধান হয়ে পড়েছে, 

১৯৩৭ সালেক মে মাসে ইয়েনানে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিন্ট পার্টির জাতীর সম্মেলনে 

কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্টটি পেশ করেন। 
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এবং একই সঙ্গে এইসব শক্তির সঙ্গে জাপানের ফাটল আরও বেড়ে গেছে । ফলে 

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চান! জনগণের সামনেও বিশ্বের শাস্তি ফ্রণ্টের সঙ্গে 

চীনের জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্ফ্রষ্টের সংযোগ সাধনের দায়িত্ব এসে পড়েছে । 

এর অর্থ হচ্ছেঃ যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই চীনা জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধ 
হিসেবে আছে, চীন শ্তধুস্ান্তর সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেই এঁক্যবন্ধ হবে 
নাঃ উপরস্ত, যেসব সাম্রাজ্যবাদী দেশ বর্তমানে শাস্তি রক্ষা করতে ইচ্ছুক এবং 
নতুন আগ্রাসী যুদ্ধের বিরোধী, তাদের সঙ্গেও যথাসম্ভব এক্যবন্ধ হয়েই যুক্তভাবে 
জাঁপ-বিরোধিতা করবে । আমাদের যুক্তফণ্টের লক্ষ্য হতে হবে জাপানের 

বিৰুদ্ধে প্রতিরোধ এবং একই সমক্ষে সমস্ত সাআ্রাজাবাদী শক্তির বিরোধিত! 

না করা। 

(২) চীন ও জাপানের মধ্যেকার ছন্দ চীনের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সম্পর্কেরও 

পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং বুর্জোয়াশ্রেণী, এমনকি যুদ্ধবাজদেরও সামনে এনে 

দিয়েছে অস্তিত্বের প্রশ্ন। তারই ফলে তারা এবং তাদের রাজনৈতিক 
পার্টিগুলির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্রমশই পরিবর্তন ঘটেছে। এলে, চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি ও চীন। জনগণের সামনে একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তত্রণ্ট 

গঠনের দায়িত্ব এসে পড়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণী এবং যারাই মাতৃভূমিকে রক্ষা! 
করতে ইচ্ছুক তাদ্দের সকলকে নিয়েই আমাদের এই যুক্তত্রণ্ট হওয়! উচিত, বিদেশী 
শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতি এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়া] উচিত। এই কাজ 

সুধু অবশ্ঠকরণীয়ই নয়-_এই কাঁজ সম্পন্নও কর যায়৷ 

(৩) চীন এবং জাপানের হন্ব দেশব্যাপী জনগণের ( সর্বহারাশ্রেণী, কষক 

এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়! ) এবং চীনের কমিউনিস্ট পাটির বিষয়বস্তুর 

পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এবং পাটির কর্মনীতিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ক্রমেই 

বেশি বেশি লোক জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে এগিয়ে আসছে । ১৮ই সেপ্টেম্বরের 

ঘটনার পর কমিউনিস্ট পার্টি যেনীতি ঘোবণা করেছে তা হল কুওমিনতাঙের 

যেসব অংশ : প্রতিরোধের জন্য আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক, তার্দের 

সঙ্গে তিনটি শর্তে (বিপ্লবী ঘাটি অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ বদ্ধ করা, জনগণের 

স্বাধীনতা এবং অধিকার সুনিশ্চিত করা, জনগণকে সশস্ত্র কর1) কমিউনিস্ট 

পার্টি চুক্তিব্ধ হতে প্রস্তত আছে। এই নীতিটিই সমগ্র জাতির. জাপ- 

বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে কারণ 

যার জন্য আমাদের পার্টি নিয়লিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করছে : ১৯৩৫ সালের 
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আগস্ট ঘোষণ।২ এবং ১৯৩৬-এর ভিলেম্বর প্রস্তাবও; মে মাসেও “চিয়াং 
কাই-শেক-বিরোধী” স্লোগান পরিত্যাগ, আগস্ট মাসে কুওমিনভাঙের নিকট 
'চিঠি,৫ সেপ্টেম্বরে গণতাষ্ছিক প্রজাতন্ত্রের ওপর প্রত্তাব,৬ এবং ডিসেম্বরে নিয়ান 
ঘটনার শাস্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর জোর দেওয়া, ও ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী 

মাসে কুওমিনতাঁঙের কেন্দ্রীয়, কার্ধকরী কষিটির তৃতীয় বধিত অধিবেশনের 

প্রতি টেলিগ্রাম ।? 

(৪) চীন এবং জাপানের দ্বন্দের ফলে চীন! যুদ্ধব1জাদের রাজত্বগুলিতে 

ও তাদ্দের মধ্যেকার গৃহযুদ্ধ গুলির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে, যেগুলো আবার 

'প্রভাবাধীন অঞ্চল বিস্তারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং চীনের আধা-গুপনিবেশিক 

অর্থনৈতিক অবস্থারই ফল। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ চীনের উপর তার একচেটিয়া 

আরিপত্যের পথ স্থগম করবার উদ্দেশ্টে এ ধরনের আলাদা আলাদা রাজত্থ 

এবং গৃহযুদ্ধের ইন্ধন জোগায় । অন্যান্য কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও তাদের 

নিজব্ব স্বার্থেই সাময়িকভাবে চীনের এঁক্য এবং শাস্তি চায়। চীনের 
কিমউনিস্ট পার্টি ও চীন! জনগণও তাদের স্বার্থের দিক থেকে গৃহযুদ্ধ ও বিভেদের 

বিরুদ্ধে শাস্তি ও একর জন্য তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে । 

(৫) বাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে তুলনামূলক বিচারে, চীন ও 
জাপানের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ জাতীয় ছম্ঘটির বিকাশ শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও 

রাজনৈতিক পার্টিতে পার্টিতে ছন্্টিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে ফেলেছে এবং 

অপ্রধান করে তুলেছে। কিন্তু এগুলির অস্তিত্ব এখনও আছে, কোনক্রমেই 
তা হাস পায়নি বা বিলীন হয়ে যায়নি। জাপান ছাড় অন্তান্ত সাত্রাজ্যবাদী 

শক্তি ও চীনের মধ্যেকার ছন্দ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । সৃতরাং চীনের 

কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণ যে কত্ব্যের সামনে এসে পড়েছে, তা হচ্ছে 

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ছন্দগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত সামগ্রন্তাবিধান করে 

বঙ্মানে জাপানের বিরুদ্ধে এক্যের সাধারণ কার্ধাবলীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানে।। 
এ কর্তব্যপালস অবশ্যই করতে হবে এবং করা যায়ও । চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 
কর্তৃক শাস্তি, এঁক্য, গণতন্ত্র, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কর। এবং যেসব জাপ-বিরোধী 
দেশ অ:ছে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচন। চাপিয়ে যাবার নীতি অন্ধসরণের এই 

হচ্ছে কারণ। . 
চাঁর। চীনা বিপ্রবের নতুন যুগের প্রথম স্তর আরম্ত হয়েছিল ১৯৩৫ লালের 

ঈই ডিসেম্বরে, এবং ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কুণমিনতীঙের কেন্দ্রিয় 
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কার্ধকরী কমিটির তৃতীয় বধিত অধিবেশনে তার সমান্তি ঘটে । এই শুয়ে 

প্রধান ঘটনাগুলি ছিল ছাত্র, সাংস্কৃতিক এবং পত্রপত্ত্িকামহলে জাতীয় মুক্তির 

আন্দোলন ; উত্তর-পশ্চিমে লালফৌজের প্রবেশ ) জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফণ্টের 
জন্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার এবং সংগঠন, পাংহাই এবং সিংতাঁওয়ে” জাপ- 

বিরোধী ধর্মঘট ; জাপানের প্রতি বুটেনের তুলনামূলক কঠোর মনোভাব৯ ৯ 
কোয়াংতুং-কোয়াংসী ঘটনা১০ » হ্ইচুয়ানের প্রতিরোধ এবং তার সমর্থনে 
আন্দৌোলন৯১ ; চীন-জাপান আলোচনায় নানকিপ্তের কিছু পরিমাণে দৃঢ় 
মনোভাব৯২ 3 সিয়ান ঘটন1; এবং সর্বশেষে, নানকিডে কুওমিনতাডের কেন্দ্রীয় 

কার্ধকরী কমিটির তৃতীয় বধিত অধিবেশন১৩। এই সমস্ত ঘটনাগুলি চীন ও 
জাপানের মধ্যের মুল ছন্বকে কেন্ত্র কার.ঘটেছিল। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট 

গঠনের এরতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল । এই 

স্তরে বিপ্লবের মূল কাঁজ ছিল আভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য সংগ্রাম করা এবং 

আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ করা, যাতে করে জাপানের বিরুদ্ধে এক্য গড়ে উঠতে 
পারে । এই পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি আহ্বান জানিয়েছিল £ "গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর 

এবং জাপানের বিরুদ্ধে এঁক্যবন্ধ হও ।, এই আহ্বান প্রধানতঃ- কার্যকরী কর! 

হয়েছে এবং তারই ফলে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তক্রণ্ট প্রকৃতপক্ষে গঠন 
করবার প্রাথমিক পূর্বশর্ত ষ্ট্ি করেছে । 

পাচ। কুণমিনতাঙের মধ্যে জাপ-সমর্থক চক্র থাকার জন্ত এর কেন্দ্রীয় 

কার্যকরী কমিটির তৃতীয় ঘধিত .অধিবেশনে স্থনির্ধিষ্ট অথবা! আগাগোড়। 
পরিবর্তনের কোন নীতি গ্রহণ কর। সম্ভব হয়নি এবং স্নিরিষ্টভাবে কোন 

সমন্তার সমাধান করতে পীরেনি। যাই হোক, জনগণের চাপে এবং তার 

নিজের সভ্যদের মধ্যে বিরোধের জন্ত কুণ্মিনতাঙকে বিগত দশ বৎসরের ভ্রান্ত 

নীতির পরিবর্তন শুরু করতে হয়েছে, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের নীতি, একনায়কত্ব, এবং 

জাপানকে প্রতিরোধ না করার নীতি থেকে সবে এসে শাস্তি, গণতন্ত্র এবং 
জাপানকে প্রতিরোধের নীতির দিকে চলে আসতে হয়েছে এবং জাপ-বিরোধী 
জাতীয় যুক্তভ্রণ্টের' নীতি গ্রহণের কাজ শুরু করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় কার্ধকরী 
কমিটির“ তৃতীয় বধিত অধিবেশনেই এই প্রাথমিক পরিবর্তনগুলি পরিলক্ষিত, 
হয়। এখন থেকে কুণওমিনতাঙের কাছে পুরোপুরি নীতিপরিবর্তনের দাঁবি 

অবস্থাই বাঁথতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্ত আমাদের পাঁটি এবং জনগণকে 
জাপ-গ্রতিরোধের জন্য ও গণতত্ত্রের জন্ত দেশব্যাপী আরও অনেক ব্যাপকভাবে, 

৩৪৯. 



আন্দোলন করতে হবে, কুওমিনতাঁউকে সমালোচনার ব্যাপারে আরও এক ধাপ 

অগ্রসর হতে হবে এবং একে সন্ক্িয়তার দিকে ঠেলে দিতে হবে, সর্বক্ষণের জন্য 

চাঁপ রাখতে হবে, কুণমিনতাঙেন মধ্যে যাঁরা শাস্তি, গণতন্ত্র ও জাপ-প্রতিরোধ 

চান তাদের সঙ্গে অবশ্যই এঁক্যবদ্ধ হতে হবে, এবং দোদুপ্যমান ব্যক্তিদের এগিয়ে 

যাবার জন্য সাহায্য করতে হবে, যাতে জাপ-সমর্থকদের কুওমিনতাচ থেকে তীর! 
ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন । 

ছয়। ব্তমান স্তরটি হচ্ছে নতুন পর্ধায়ের দ্বিতীয় স্তর । আগের এবং 
বর্তমানের-__এই উভয় স্তর ছুটিই হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সশস্ 

প্রতিরোধের দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্তর । আগের স্তরে যদি প্রধান কাজ হয়ে 

থাকে শান্তির জন্য সংগ্রাম করা, তবে বর্তমান স্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে 

গণতওগ্রের জন্ধ সংগ্রাম করা। একথা বোঝা দরকার যে, প্রকৃত এবং সুদৃঢ় 

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণট যেমন আভ্যন্তরীণ শাস্তি ব্যতীত প্রতিঠিত 

হতে পারে না, তেমনি আভ্যন্তরীণ গণতঙ্জ ছাড়াও তা হতে পারে না। হ্তরাং 

বিকাশের বর্তমান পরধায়ে গণতত্ত্রের জন্ সংগ্রাম হচ্ছে বিপ্রবী কাজের কেন্দ্রীয় 

যোগন্জ্র। আমর! যদি হ্ুম্পষ্টভাবে গণতগতরের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ 

হই এবং এর জন্ত সংগ্রামে শৈথিল্য দেখাই, তাহলে আমরা একটি প্রকৃত ও 
স্থদুঢ জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তক্রণ গঠনে সমর্থ হব না। 

গণতন্ত্র ও ন্বাধীনভার জন্য সংগ্রাম 
সাত। জাপ-পাত্রাজ্যবাদ বর্তমানে চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে আক্রমণের 

প্রন্তাতির তোড়জোড় করছে। পাশ্চাত্যে হিটলার এবং মুসোলিনির আগ্রসী 
যুদ্ধের প্রস্তুতির তোড়জোড়ের সঙ্গে তালে তাঁল মিলিয়ে জাপান একটি সুনির্দিষ্ট 
পরিকল্পনা অস্থ্যায়ী ভিত রচনার কাজে প্রাচ্য তার প্রতি বিন্দু শক্তি নিয়োগ 

করছে, যাতে করে এক আঘাতেই চীনকে সে পদ্ধানত করতে পারে। এজন্য 

সে দেশের মধ্যে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থা 
হৃট্টি করছে, আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে কূটনৈতিক অবস্থা স্ট্টি করছে, এবং চীনের 
মধ্যে জাপ-সমর্থক শক্তিকে বাড়িয়ে তুলছে । “জাপ-চীন সহযোগিতা' এবং 

কূটনৈতিক ব্যাপারে কিছু কিছু নমনীয়তা, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় তার 
আগ্রাী নীতির কল[-কৌশলের প্রয়োজনেই কর! হয়েছে । চীন আজ বীচবে, 
কি নিশ্চিহ্ু হয়ে যাবে__-এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মুহূত্াট এসে গিয়েছে। 
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জাপ-প্রতিরোধের প্রন্ততিকে আমাদের বাঁড়িয়ে তুলতে হবে এবং দেশকে 
বাচতে হবে। আমরা হুনিশ্চিতভাবেই প্রত্ততি-পর্বের বিরোধী নই) কিন্ত 
আমরা বিরোধী দীর্ঘদিন ধরে প্রস্ততির এবং সাষর্রিক ও অসামরিক অফিসার- 
রাজত্বের গঞ্পংগচ্ছ ভাবের, বিরোধী কোন ব্যাপারকেই গুরুত্ব না দেওয়ার--যার 
ফলে দেশের সর্বনাশ সাধিত হয়ে যাবে । এসব প্রকৃতপক্ষে শক্রকেই সাহায্য করে 

এবং অবশ্যই অতি ভ্রত আমাদের এসব দূর করতে হবে । 

আট। জাতিকে বীাচাবার উদ্দেস্টে সশগ্্র প্রতিরোধের জন্য, জাতীয় 

প্রতিরক্ষার রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থ নৈতিক এবং শিক্ষাগত প্রস্ততি প্রয়োজন, 
প্রয়োজন এর সব কিছুরই এবং এর একটিকেও এক মূহুর্তের জগ্তও ফেলে রাখ! 

যায় না। কিন্তু আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের বিজয়কে স্থনিশ্চিত করবার চাবিকাঠি 
হচ্ছে ৰাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং ম্বাধীনতা অর্জন । সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্ত 

প্রয়োজন আত্যস্তরীণ শাস্তি ও এঁক্য। কিন্ত গণতন্ত্র এবং শ্বাধীনতাকে বাদ 
দিয়ে যে শাস্তি অজিত হয়েছে তাকে ছুসংবদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ এঁক্যকে 

শক্তিশালী করা যাবে না। সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন জনগণের সমাবেশ, 
কিন্তু স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ছাড় তাদের সমাবেশ করানোর আর কোন পথই নেই। 

যদি শাস্তি এবং এঁক্য সুসংহত কর] ন! যায়, যদি জনগণকে সমাবিষ্ট কর! ন! যায়, 

তবে আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের ভাগ্য আবিসিয়ার যতোই হবে। আবিসিনিয়ার 

পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল এই যে, তার সামন্ত শাসন-ব্যবস্থা দৃঢমূল আভ্যস্তরীণ 
এঁক্য অর্জন করতে পারেনি এবং জনগণের মধ্যে প্রেরণ সঞ্চার করতে পারেনি । 

চীনে গণতন্ত্র ছাড় জাপানের বিরুদ্ধে প্রকৃত এবং দৃঢ়মূল জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠিত 

করা যাবে না এবং তার লক্ষ্যও অজিত হবে না। 

নয়। চীনকে এক্ষুণি নিয়লিখিত ছুটি ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পরিব্তন 
শুরু করতে হবে। প্রথষতঃ, রাজনৈতিক ব্যবস্থান ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল 

কুওমিনতাঙের এক পার্টির এবং এক শ্রেণীর একনায়কত্বের পরিবর্তন করে সমস্ত 

পার্টি ও সমস্ত শ্রেণীর সহযোগিতার ভিত্তিতে গণতার্্রিক সরকার গঠন করতে 
হবে। এই ব্যাপারে, জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ও আহ্বানের অগণতান্ট্রিক 

পদ্ধতির পরিবর্তন করে পরিষদে গণতান্ছ্বিক নির্বাচন করতে হবে, এবং 

পরিষদের মভার কাজ পরিচালনায় স্বাধীনতা! স্থনিশ্চিত করতে হবে। তারপর 

প্রয়োজন একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান রচন! কর1 ও তা গ্রহণ করা, একটি 
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প্রকৃত গণতান্ত্রিক লোকসভার অধিবেশন আহ্বান করা এবং একটি প্রকৃত 

গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত করা, থে লরকার প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ 
কার্ধকরী করবে । কেব্লমাজ্, এভাবেই সত্যিকারের আভ্যন্তরীণ শাস্তি সংহত 

হতে পানে, আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষ বন্ধ হতে পারে, আভ্যন্তরীণ এক: 
শক্তিশালী হতে পাবে এবং সমগ্র দেশকে এক্যবন্ধ করে বিদেশী শক্রর 
প্রতিরোধ গড়ে তোল! যেতে পারে । আমাদের এসব পরিবতন সম্পূর্ণ হওয়ার 

আগেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং 

যখন জাপানী আক্রমণ আসবে তখন তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং 

পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করবার জন্য আমার্দের অতি দ্রুত সংস্কারের কাজে এগিয়ে 

ঘেতে হবে এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণভাবে এগুলি 

শেষ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সমগ্র দেশের জনগণ এবং সমস্ত পাটির 

দেশপ্রেমিকগণকে জাতীয় পরিষদ এবং সংবিপানের ব্যাপারে আগেকার 

অবহেলার ভাব পরিত্যাগ করতে হবে এবং জাতীয় পরিষদ ও একটি 

সংবিধানের জন্য আন্দোলনে গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য 

এ আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ক্ষমতাধিষ্ঠিত পাটি কুগমিনতাওকে স্বভীব্রভাবে 
সমালোচনা করতে হবে এবং চাপ হ্ষ্টি করে এক-পাটি ও এক-শ্রেণীর এক- 

নায়কত্ব ত্যাগ করে জনগণের মতানুযায়ী চলতে বাধ্য করতে হবে। এই 

বছরের আগামী কয়েক মাস জাতীর পরিষদ এবং সংবিধানকে পুরোপুরি 
গণতান্ত্রিক করে তোলার আশু লক্ষ্য নিক্ে দেশব্যাপী এক ব্যাপক গণতান্ত্রিক 

আন্দোলনের জোয়ার জাগিয়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হুল, জনগণের 

জন্ত বাক-ম্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ কর। ও সংগঠন করবার হ্বাধীনতা । এই 
স্বাধীনতা! ছাড়া শানন-ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পুনগঠন, প্রতিরোধ যুদ্ধে জনগণকে 

সমাবিষ্ট করা, মাতৃভূমিকে সফলভাবে প্রতিরক্ষা করা এবং বিজিত অঞ্গুলি 

পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব । আগামী কয়েক মাসে দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দে।লনের 
অস্বতঃপক্ষে এই নিম্বতম ম্বাধীনতাগুলি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত, যার মধ্যে 

থাকবে রাজনৈতিক বন্দাদের মুক্তি, রাজনৈতিক পাটিগুলির প্রতি নিষেধাজ্ঞ 

প্রত্যাহার ইত্যাদি । শাসন-ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন এবং জনগণের শ্বাধীনত 
ও অধিকার জাপ-বিরোধী জাতীয় ক্তক্রণ্টের কার্ধস্থচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ | 

একই সঙ্গে এগুলিই আবার প্রকৃত এবং স্থ্দ্ঢ জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রপ্ট 

গঠনের পূর্ব শর্ত। : 
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ফশ। "বামদের শ্রত্ররা-_জাগানী সাম্রাজাবাদ, চীনা বিশ্বাসঘাতক, জাপ- 
লমর্থক [্দোকের। শ্রবং ট্রট্স্কিপস্থীরা-_চীনে শাস্তি ও এঁক্য, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা 
এবং '্রাপানের বিরুদ্ধে সশগ্তর গ্রতিরোধকে বানচাল করবার জন্য তাদের সমস্ত 
সুক্তি নিয়োজিত করছে। অতীতে বখন আমর! অক্লান্তভাবে শান্তি ও এঁক্যের 
অন্ত সংগ্রাম করছিলাম, তখন&তার! গৃহ্যুদষ এবং. অনৈক্যের সর্বপ্রকার ইন্ধন 
জুগিয়েছে। বর্তমানে এবং অদূর ভবিষ্ততে যখন আমর! অক্লাস্তভাবে গণতন্ত্র 
এবং শ্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি, তখন নিঃসন্দেহে তার! তাছের ধ্বংসমুলক 

কাঞ্জ আবার আরম্ভ করবে । তাদের সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে মাতৃভূমির রক্ষার 

জন্ত আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের কাজকে প্রতিহত কর এবং চীনকে পদানত 

করবার জন্ত তাদ্দের আগ্রানী পরিকল্পনাে কার্কন্দী কর । গণতঙ্জ এবং 

খ্বাধীনতার জন্ত আমাদের সংগ্রামে এখন থেকে আমরা আমাদের গ্রচার, 

বক্তৃত। এবং সমালোচনা কেবলমাত্র কট্টরপন্থী কুওমিনতাঙ সদস্ত ও জনগণের 

পশ্চাৎপদ অংশের দিকেই নিয়োজিত 'করব না, উপরস্ত জাপানী সাম্রাজ্য- 
বাদীদের এবং চীন-আক্রমণের ব্যাপারে তার্দের পোষা কুত্া। জাপ-সমর্থক 
ব্যক্তিবর্গ ও ট্রট্প্ষিপন্থীদদের চক্রান্তের মুখোসও সম্পূর্ণভাবে খুলে দেব এবং 
স্থপূঢ়ভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব । 

এগারো । আভ্যন্তরাণ এঁক্য, গণতন্ত্র এবং সশস্ত্র প্রাতরোধের প্রয়োজনে 
এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তক্রপ্ট গ্রাতষ্টার জন্য চীনা! কমিউ|নস্ট পার্টি 

কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কাধকরী কমিটির তৃতীয় বধিত অধিবেশনের প্রতি 
প্রেরিত এক ঢোলগ্রামের মাধ্যমে শিম্নলিখিত চারটি প্রতিশ্রতির কথ! 

নিয়েছে £ | 
(১) শেনসী-কানস্থ-নিংপিয়। বিপ্রবী খাটি অঞ্চলের কমিউনিস্ট নেতৃত্বে 

পরিচালিত সরকারের নাম হবে চীন প্রজাতন্ত্রের বিশেষ অঞ্চলের সরকার, 
লালফোৌজ জাতীম্ব বিপ্লবী বাহিনীর অংশ হিসেবে পরিগশিত হবে, এবং 

তার! যথাক্রমে নানকিঙের কেন্্ীয় সরকার এবং এর লামরিক পরিষদের 
নির্দেশাধীনে আসবে ; 

(২) বিশেষ অঞ্চলের সরকারের অধীনস্থ স্থানসমূছে পরিপুণ গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা! কারখকরী কর! হবে ॥ 

(৩) কুওমিনতানডকে সশস্ত্র শক্তি ছার! উৎখাতের নীতি বন্ধ থাকবে; 
এবং 
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(৪), জমিদারের জমি বাজেয়াপ্তকরণ বন্ধ থাকবে । 
শ্রই প্রতিশ্রতিগ্তপি প্রয়োজনীয় এৰং উন্যোগীও বটে। কারণ একমান্ধ 
এইভাবেই আমরা দেশের মধ্যে ছুট বিভিন্ন সরকারের মধ্যেকার . বিরোধের 
পরিবর্তন সাধন করতে পারি এবং শক্রর বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের জন্য এঁক্য 
অর্জন করতে পারি। এগুলল হবে চীনের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ছন্ধের 

তুলনামৃপক রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সামগ্রস্তপূর্ণ। এগুপি হচ্ছে 
নীতিপম্মত এবং শর্তাধীন ৃবিধাদান। সবগ্রজাতির পক্ষে যা প্রয়োজনীয়-- 

শাস্তি, গণতন্ত্র এবং সশন্ প্রতিরোধ-_-সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই এই হ্ববিধাদ্ান। 
তাছাড়া, এই স্থবিধারানেরও কিন্তু সীমা আছে । বিশেষ অঞ্চলে এবং লাল- 

ফৌন্দের ওপরে কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্ব বজায় রাখা, এবং কুগুমিনভাঙের 
সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে কমিউমশিপ্ট পার্টির সঙ্গালোচনার শ্বাধীনতা--এগুলি 

হচ্ছে সীমা, যা! পেরিয়ে যাওয়। চলবে ন1!1 সুবিধারানের অর্থ উভয় প্টিএই 

স্থবিধাদান £ কুওমিনতাঙ গৃহযুদ্ধের নীতি, একনায়কত্ব ও বিদেশী শত্রুকে 

প্রতিরোধ না করার নীতি পরিত্যাগ করবে, এবং কমিউনিস্ট পার্টি ছুই সব্রকারেরু 

মধ্যে বৈরিত1 চালাবার নীতি পরিত্যাগ করবে । অমর! পরেরটির বিনিমন্বে 

আঁগেরটি চাই, এবং জাতীয় মুক্তির জন্ত সংগ্রামের প্রয়োজনে আমরা কুওমিন- 

তাঙের সঙ্গে আমাদের সহযোগিত! পুনঃপ্রতিষ্ করতে চাই। একে কমিউ-স্ট 

পার্টির আত্মনমর্পন বলে অভিহিত কর! আ কিউবাদ১৪ বাঁ নোংরা অপপ্রচার 
ছাড়! তার কিছুই নয়। 

বারো । কমিউনিস্ট পার্ট কি তিন-গণনীতিকে ত্বীকার করে? আমাদের 

উত্তর হচ্ছে, ইযা, আমর! শ্বীকার করি।১৯৫ তিন-গণনীতি তার ইতিহাসের 

প্রক্রিহার মধ্য দিয়ে পমিবতিিত হয়েছে। ভাঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্রবী তিন- 

গণবী ত জনগণের আহ অর্জন করেছিল এবং তা।- ১৯২৪-২৭ লালের বিজয়ী 

বিপ্লবের পতাকা! হয়েছিল, কারণ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সহযোগিতার 

ফলেই স্থদৃড়ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যদিও ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ 

কমিউনিন্ট পার্টির ওপর ঝীপিষ়ে পড়ে (পার্টি থেকে বিতাড়৭১৬ এবং 

কমিউনিস্টবিরোধী যুদ্ধ ) এবং বিরুদ্ধ নীতি অন্ুপরণ করে বিপ্লবের পরাজয় 
ঘটায় এবং দেশকে বিপদ্দগ্রন্ত করে। ফলে, জনগণ তিন-গণনীতির ওপর আস্থা! 

হাঁরায়। যেহেতু এখন জাতীয় সংকট খুধই গভীর এবং কুওমিনতাঙ আর 
পুরানে। কায়দায় শাসন চালাতে পারছে শা, সেহেতু সমগ্র দেশের জনগণ এবং 

৩৫৪ 



কুওমিনভাঙের মধ্যেকার দেশপ্রেমি কর! ছুই পাটির মধ্যে সহযোগিতা! জরুরী- 
ভাবে দাবি করছেন। ফলে তিন-গণনীতির সারমর্মকে পুনরুজ্জীবিত ও 

পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, এবং জাতীয়তার আদর্শব! জাতীয় স্বাধীনতা এবং যুক্তির 
সংগ্রাম, গণতন্ত্রের আদর্শ বা আভ্যন্তরীণ গণতগ্ত্র ও স্বাধীনত! অর্জন, এবং 

জনগণের জীবনযাত্রার আদর্শ বা জনগণের হিতসাধনের ভিত্তিতে ছুই পার্টির 

মধ্য সহযোগিত। পুনঃপ্রতিষ্ঠ। করা হচ্ছে চীনা বিপ্রবের এঁতিহাস্সিক 
প্রয়োজনীতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামগ্তস্তপূর্ণ। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে এসব 
আদর্শ হুণুঢভাবে বাস্তবে রূপায়িত করবার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । 
কমিউনিস্ট পাঁটর প্রত্যেক সদস্তকে একথা গুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। 

কমিউনিস্টরা কখনে! তাদের সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবার্দের আদর্শ পরিত্যাগ করবে 

না, বুর্জায়। গণতাক্জক বিপ্রবের স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েই এই আদর্শে 
তার! পৌঁছাবে । চীনের কষিউনিস্ট পার্টির নিজন্ব রাজনৈতিক ও অথনৈতিক 

কর্মস্থচী আছে। এর সর্বোচ্চ কর্মস্থচী হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ, যা তিন 
গণনীতি থেকে ম্বতন্ত্র। এমনকি, তাঁর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের কর্মস্টীও 

চীনের অন্যান্ত পাটির তুলনায় অনেক বেশি নিধৃত ও জম্পূর্ণ। কিন্ত 
কমিউনিস্ট পার্টির গণতান্ত্রিক বিপ্রবের কর্মস্থচী এবং কুওমিনতাঙের প্রথম 
জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বিঘোষিত. তিন গণনীতি মূলতঃ বিরোধী নয়। স্থতরাং 

তিন-গণনীতিকে প্রত্যাখ্যান করা তো! দূরের কথা, আমর! একে কার্যকণী 

করবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে প্রস্তত। উপরন্ধ, আমরা এই কর্মস্থসী আমাদের 

সঙ্গে একযোগে রূপায়ণের জন্য কুওমিনতাঙকে আহ্বান জানাচ্ছি, এবং সমগ্র 

দেশকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এই কর্মস্থচীকে কার্যকরী করবার জন্য । 

আমর! মনে করি যে, জাতীয় শ্বাধীনতা গণতন্ত্র, এবং দ্বাধীনতা-এই তিন 
স্থমহান লক্ষ্যের জন্য এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের জন্য, কমিউনিস্ট পার্টি, 

কুওমিনতাঙ এবং সমগ্র দেশের জনগণকে এঁক্যবন্ধ হতে হবে এবং সংগ্বাম 
চালাতে হবে। 

তেরো । শমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের যে শ্লোগান আমরা আগে 

দিয়েছিলাম তা কি ভূপ ছিল? না, ভূল ছিপ ন1। বুজোয়্ারা, বিশেষ করে 

বৃহৎ বু্জাম্মারা, বিপ্লব থেকে সরে দীড়িয়েছে, সাত্াজ্যবাদ ও সামস্ত শক্তির 
রক্ষকে পরিণত হয়েছে, এবং জনগণের শক্রুতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় 

বিপ্রবের একমাজ্জ চালিকাশক্তি থাকছে সর্হছারাশ্রেণী, কৃষক এবং শহরেনু 

৫৫ 



পেটি-বৃর্জোয়ার! এবং একমাত্র বিপ্লবী পার্টি থাকছে কমিউনিস্ট পাটি, বায় 
ওপরেই অবশ্থভাবীরূপে বিপ্রব সংগঠনের দায়িত্ব বর্তাচ্ছে। একমান্ কমিউনিস্ট- 
পার্টিই বিপ্লবের পতাকা উচুতে তুলে রেখেছে, বিপ্রুবের এঁতিহ রক্ষা করেছে, 
শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্লোগান উপস্থাপিত করেছে, এবং বু 

বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম করেছে। এই শ্লোগান বুর্জোয়া গণতাস্ত্রিক বিপ্লবের 
কাজের বিরোধী ছিল না, বরং আমর! যে হদৃঢ়ভাবে সে-কাঁজই সম্পন্ন করেছি 
তাই প্রমাণ করেছে । আমাদের প্রকৃত সংগ্রামে আমরা ঘষে নীতি গ্রহণ 

করেছিলাম তার একটিও এই কর্তৃব্যে সঙ্গে অসামগ্তন্তপূর্ণ ছিল ন!। 
জযিদারদের জমি বাঁজেয়াগ্তকরণ এবং আট ঘণ্টা শ্রম-সময় প্রবর্তন সহ 

আমাদের অন্যান্য নীতিসমূহ কখনও ধনতাঙ্জ্িক ব্যক্তিমালিকানার সীমানার 
বাইরে ঘায়নি। সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে কার্ধকরী কর! আমাদের তৎকালীন 

নীতি ছিল না। নয়! গণতাস্ত্রিক প্রজাতস্ত্রে শরিক কার! কার! হবে? এর 
শরিক হুবে সর্বহারাশ্রেণী, কষক, শহরের পেটি-বুর্জোয়া, বৃর্জোয়াশ্রেণী এবং দেশের 
অন্তান্ত ব্যক্তি যার! জাতীয় ও গণতান্্রিক বিপ্লব চায়,_-এ হুবে জাতীয় এবং 

গণতান্ত্রিক বিপ্লবে এইসব শ্রেণীর মৈত্রী । সবচাইতে উল্লেখযোগা দিক হচ্ছে, 

বুর্জোয়াদের এখানে অস্ততু'ক্ত করা হয়েছে। তার কারণ, বর্তমান অবস্থায় 

বুর্জোয়াদদর আবার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার এবং জাপ-প্রতিরোধে ষোগ 
দেওয়ার সম্ভাবন1! আছে, এবং তাই সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির তাদের বাদ না দিযে 

স্বাগত জানানোই উচিত হবে এ্রবং যৌথ সংগ্রামে তাদের সঙ্গে মৈত্রী 
পুনরুজ্জীবিত করে চীন! বিপ্রবকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করাই উচিত হবে। 

আভ্যস্তরীণ সশস্্ সংঘর্ষের অবসান ঘটাবার জগ্ত কমিউনিস্ট পাটি জমিদারদের 
জমি বলপূর্বক বাজেয়াগ্তকরণের কাজটি আর না করতে রাজী আছে এবং 

ভূমি-সমস্তা সমাধানের অন্ত নয়া গণতাঙ্জিক প্রজাতঙ্র গড়বার প্রক্রিয়ার মধ্য 

দিয়ে সংসদীয় এবং অন্তান্ত উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করতে রাঁজী আছে। প্রথম 
যে প্রশ্নটির মীমাংস। করতে হবে তা! হচ্ছে, চীনের জমির মালিক চীনারা হবে, 
ন1 জাপানীর! হবে ? যেহেতু ক্ষকদের ভূমি-লমস্তার সমাধানেন প্রগ্নটি চীনের 
প্রতিরক্ষাঁর প্রপ্রটির সঙ্গে বিজড়িত, তাই আমাদের পক্ষে একাস্তভাবে প্রয়োজন 

হবে বলপূর্বক বাজেয়াথকরণের পথ পরিত্যাগ করে উপযুক্ত, নতুন পথ গ্রহণ 

করা। অতীতে শ্রমিক কূষকের গণতাজিক প্রজাতন্ত্রের ক্লোগানটি খুবই সঠিক 
ছিল, এবং আজ এ শ্লোগান বর্জন করাটাও সঠিক। 
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চৌন্দ। শত্রুকে যৌথভাবে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজনে জাতীয় যুক্তক্রণ্ট 
গ্রতিচার জন্ত কয়েকটি আভ্যন্তরীণ হন্বের সঠিক সমাধান প্রয়োজন । এক্ষেত্রে 

নীণ্তি হওয়া উচিত এই যে, এই সমাধান যেন জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টকে 

দুর্বল ও সংকুচিত না করে শক্তিশালী ও জন্প্রসারিত করে। গণতাঞ্জ্রিক 

বিপ্রৰের স্তরে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, পার্টিতে পার্টিতে এৰং রাজনৈতিক গ্র,পে 

গুপে ছন্য এব* সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া! অসম্ভব, কিন্তু যেদব সংগ্রাম এঁক্য এবং 
জাপ-প্রতিরোধের পক্ষে ক্ষতিকর ( গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক পার্টিগুলির বৈরিতামুলক 
সম্র্ষ প্রাদেশিক বিচ্ছি্নতাবাদ, একদিকে সামস্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক নির্যাতন এবং অন্যদিকে প্রতিরোধের পক্ষে ক্ষতিকারক অভ্যাখানের 

নীতি ও বেশি বেশি অর্থনৈতিক দ্লাবি ইত্যা্গি), সেগুলির অবসান ঘটানে! 

সম্ভব ও প্রয়োজন । আর যেসব সংগ্রাম এঁক্য এবং জ্ঞাঁপ-প্রতিরোধকে সাহাবা 

করে ( সমালোচনার স্বাধীনতার জন্থ, রাজনৈতিক পার্টিগুলির স্বাধীনতার জঙ্গ, 

জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নঘনন ইত্যাছির জন্ত ) সেগুলিকে 

চালিয়ে যাওয়া । | 

পনেরো । জাপ-বিরোধী জাতীয় যুকফ্রণ্ট এবং সংযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজা" 

তন্ত্রের সংগ্রামের সামগ্রিক কর্তব্যের মধ্যে লালফৌজ এবং জাপ-বিরোধী ঘাটি 
অঞ্চলগুলির কাজ হচ্ছে £ 

(১) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে সামগ্জস্তের জন্য লালফোৌজকে 

আঁবলম্বে জাতীয় বিপ্রবী বাহিনী হিসেবে পুনঃসংগঠিত করতে হবে এবং 
সামরিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কতিক শিক্ষার মান বাড়িয়ে একটি আদর্শ 

সেনাবাহিনী হতে হবে । 

(২) আমাদের ঘাঁটি অঞ্চলগুলিকে রাষ্ট্রের অংশ হতে হবে, নতুন 

অবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে, শান্তিরক্ষী বাহিনীকে 

পুনর্গঠিত করতে হবে । বিশ্বাসঘাতক এবং অন্তর্থাতীদের বিতাড়িত করতে 

হবে এবং একে প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের আদর্শ অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠতে 

হবে। 

(৩) এই অঞ্চলে অতিপ্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক গঠনকার্ধ চালাতে হবে এবং 

বঅনগণের জীবনযাআর মানকে উন্নত করতে হবে । 

(৪) প্রয়োজনীয় পাংস্কতিক কাজ চালিয়ে যেতে হবে। 



নেতৃত্ব দেওয্ায় আমাদের দায়িত্ব 
ষোলো । চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী কোন কোন এঁতিহাপিক অবস্থায় সাত্রাজ্য- 

বাদ এবং সামন্ত-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেও, তাদের অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক ছূর্বলতার ফলে অন্ত অবস্থায় তার। আবার দোহুল্যমাণ হয়ে পড়ে 

এবং বিশ্বাসঘাতকত করে । চীন! বুর্জোয়াশ্রেণী সম্বন্ধে চীনের ইতিহাস এই 
সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্ৃতরাঁং এ হচ্ছে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত সাম্রাজ্যবাদ 

ও সামস্ততম্ত্রের বিরুদ্ধে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর 
নেতৃত্বে সম্পন্ন কর! যায় না, কেবলমাত্র সর্বহাঁরাশ্রেণীর নেতৃত্বেই তা সম্পন্ন কর! 

যায়। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর অধ্যবসায় এবং শেষ পরস্ত 
এগিয়ে যাওয়ার পরিপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করেই কেবল বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তশিহিত 
দোছুল্যমানতা! এবং শেষ পর্যস্ত এগিয়ে যাওয়ার অক্ষমতাকে কাটিকে ওঠা সম্ভব 

এবং বিপ্লবের মাঝপথে বিশ্বাসঘাতকতাকে ঠেকানো সম্ভব । সর্বহারাশ্রেণী কি 
বুজোয়াশ্রেণীকে অনুসরণ করবে, না! বুঙ্জোয়াশ্রেণী সর্বহারাশ্রেণীকে অনুলরণ 

করবে? নেতৃত্ব দেওয়ার এই দায়িত্বের প্রশ্রটিই হচ্ছে চীন বিপ্রবের চাবিকাঠি, 

যার ওপরে বিপ্রবের সফলতা বা বিফলতা নি্র করে। ১৯২;-২৭ সালের 

'সতিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, যখন বুর্জোয়ারা সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক 
নেতৃত্বে চলেছিল তখন বিপ্লব কিভাবে এাগয়ে গিয়েছিল, এবং সবহা'রাশ্রেণী 

কমিউনিস্ট পার্টির ভুলের জন্৯? বু্জায়াশ্রেণীর রাজনৈতিক লেজুড়ে পরিণত 
হল, তখন কিভাবে বিঠউব ব্যর্থ হল। ইতিহাসের এই ঘইনাটির পুনরাবৃত্তি 
করতে দেওয়া! ঠিক হবে না। বর্তমান অবস্থায় সর্বহারাশ্রেণী ও তার পার্টির 

রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রপ্ট গঠন করা, শাস্তি, 

গণতন্ত্র এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের লক্ষ্য অর্জন করা এবং মাতৃভূমিকে রক্ষা! কর! 
অসম্ভব, এবং অসম্ভব সংযুক্ত গণতান্ত্রক প্রজাতম্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আঙও 

কুওমিনতাঙের বুর্জোয়ার। খুবই নিক্রুয় ও রক্ষণশীল, এবং তার প্রমাণ হচ্ছে 
কমিউনিস্ট পাটির উদ্যোগে হুষ্ট জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তক্রষ্টকে মেনে নিতে 
তাদের দীর্ঘদিন ব্যাপী ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব । এই অবস্থা সবহারাশ্রেণী ও তার, 

পাটির নেতৃত্ব দেওয়ার দায়ত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। জাপ-শ্রতিরোধের 

প্রধান বাহিনী হিসবে কাঞ্জ করবার এবং দেশকে বাচাবাক দায্জিত্বভার থেকে, 

কমিউনিস্ট পাটি”মুক্ত হতে পারে না-_-এই বাধ্যবাধকত! তারা অন্বীকার করতে 

পারে নাঁ। | 
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সতেরো । দেশের সমন্ত বিপ্লবী শ্রেষীগুপিকে পর্বহারাশ্রেণী কিভাবে তাত 
পাটির মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়? প্রথমতঃ, বিপ্লবর প্রতিটি পর্যায়ের 
বিকাশ অনুযায়ী এঁতিহাপিক স্তরের গতি-প্রক্কতির সঙ্গে সামপ্রস্পূর্ণ রাজ- 
নৈতিন্ত শ্লোগান উপস্থাপিত করে এবং এইসব রাজনৈতিক সোগাঁনগুলিকে 
বাস্তবে রূপাদ্রিত করে । উদ্দাহুরণম্বরূপ, আমর «একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় 
যুক্রফ্রপ্ট' এবং “একটি সংযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রচ্গাতন্ত্রের যুগ শ্লোগান উপস্থাপিত 
করেছি। এছাড়াও আমরা "গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটা ও”, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম 
কর+ “সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাও, প্রস্ৃতি শ্লোগান তুলে ধরেছি এঁক্যবন্ধ 

কাংজর লক্ষ হিসেবে 1? এরকম স্বনিপিষ্ট লক্ষ্য ছাড়।৷ রাজনৈতিক নেতত্বের 
প্রশ্নই উঠতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ, যখন জমগ্র ছ্েশ তাদের এই সনি 
লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজে নেমে পড়েছে, তখন সর্বহারাশ্রেণীকে, বিশেষ করে 

তার মগ্রগামী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকে তার অসীম উদ্দীপনা এবং 

আনুগতোর মাধামে দৃষ্টান্ত স্কাপন করতে হবে। জ্ঞাপ-বিরোধী জাতীয় 
যুক্তফ্রণ্ট এবং গণতান্ত্রিক "প্রজাতন্ত্রের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবার জংগ্রাে 

কমিউনিস্টদের হতে হবে সবচাইতে বেশি দৃুরদুষ্টিসম্পন্ন, সবচাইতে বেশি 

আত্মস্যাগী, সবচাইতে বেশি স্থদৃঢ এবং প্রতিটি ' অবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্তু 
সবচাইতে কম কুলংস্কারাচ্ছন্ল। বাপক জনগণের ওপর আস্থা স্থাপন করে 

তার্দের সমর্থন অর্জন করতে হবে । তৃতীয়তঃ, নির্ধারিত রাজনৈতিক লক্ষ্যকে 
এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ না! করে কমিউনিস্ট পাটিকে তার মিত্রদের সঙ্গে 
উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং সে মৈত্রীকে বিকশিত এবং সংহত 

করতে হবে । চতুর্থতঃ, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্ত সংখ্যা! বাড়াতে হবে, মতাদর্শ- 
গত এঁক্য এবং কঠোর শৃঙ্খল| রক্ষা করতে হবে। এ সমস্ত কাজ্জ করেই 

কেবল সমগ্র চীনা জনগণের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কমিউশিস্ট পার্টি বাস্তবে 
রূপায়িত করতে পারে ।. এগুলিই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভিত্তির 

গ্যারাট্টি স্থষ্টি করতে পারে, বিপ্রবের সম্পূর্ণ বিজয়কে স্থনিশ্চিত করতে পারে, 

এবং আমাদের দ্োছুলযমানতায় যাতে বিপ্লবের বিস্ত স্থষ্টি না হয়, তার নিশ্চিতি 

অর্জন করতে পারে। 

আঠারে! ৷ যখন আভ্যন্তণীণ শাস্তি অজিত হবে এবং আমাদের ছুই পাটির 
মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্তিত হবে, তখন সংগ্রামের ধরন, সংগঠন এবং আমাদের 

কাঞ্জকর্মের পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে, কুওমিনতাঙ শাসনের সঙ্গে যে 
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বৈরিতামুপক সম্পর্ক মামর! অন্ছলরণ করছিলাম, তার পরিবর্তন সাধন করতে 
হবে| প্রধানতঃ এগুলি হবে সামরিক থেকে শাস্তিপৃর্ণ ধরনে পরিবর্তন, বে-আইনী 
ধরন থেকে আইনী ধরনে পরিবর্তন । এ সমস্ত পরিবর্তন সাধন করা সহজ 
হবে না এবং আমাদের নতুন করে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে । স্থতরাং আমাদের 

কর্মীদের শিক্ষিত করে তোল! একটি মূল চাবিকাঠি । 
উন্িশ। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রকৃতি ও তার ভবিষ্যৎ সশ্বষ্ধে বহু 

কময়েড প্রশ্ন করছেন । আমাদের উত্তর ভচ্ছে £ শ্রেণী-চরিত্রের দিক থেকে 
এই প্রজাতন্ত্র বে সমস্ত বিপ্রবীশ্রেণীর মৈত্রী, এবং ভবিষ্যতের দিক থেকে এর 

সম্ভাবন! থাকৰে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার | সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে 

জাতীষ সশন্ম প্রতিরোধের পথে এবং নতুন আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে 

(সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় এবং বিশ্ববিপ্রবের নতুন যুগের 

আরম্ভ ) আমাদের এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে । সুতরাং, 
যদিও সামাজিকভাবে এবং অরথনৈতিকভাবে এ তখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 

রাষ্ট্র থাকবে, তা সব্বেও এটি বুর্জোয়া! প্রজাতন্ত্রের সাধারণ চরিত্র থেকে পৃথক 
হবে, কারণ, নিভু রাঙ্জনৈতিক ভাষায়, একে হতে হবে এমন একটি রাষ্ট্র, যার 
ভিত্তি হবে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মৈত্রী । স্তরা২, 

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বল! যায়, যদিও এর ধনতান্ত্রিক পথে 

যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন আছে,ঠিক তেমনি আবাঁর সমাজতান্ত্রিক পথে যাওয়ারও 

সম্ভাবনা আছে, এবং চীন! সর্বহারাশ্রেণীর পাটিকে পরের সন্ভাবনাটির অন্য কঠোর 

সংগ্রমে করতে হবে। 

কুড়ি। পার্টির দায়-দায়িত্ব বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্ত রুদ্ধঘধার নীতি 
এবং হঠকারিতার বিরুদ্ধে ও লেজুড়বৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অত্যন্ত 

প্রয়োজনীয় । গণ-জআ্বন্দোলসনে আমাদের পার্টির একটি দীর্ঘদিনের কবৌক 
আছে চূড়াস্ত রুদ্বত্ববর নীতির দিকে, ওঁন্ধত্যপূর্ণ সংকীর্ণতাবাঞ্গের দিকে এবং 

হঠকারিতার দিকে যাবার । এইসব কুৎ্সিৎ ঝোক পার্টি কর্তৃক জাঁপ-বিরোধী 
যুক্তক্র্ট প্রতিষ্ঠার এবং জনগণের সংখ]াগরিষ্ঠ অংশকে জয় করবার প্রতিবন্ধক। 
আমাদের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্র থেকে এই ঝেৌঁককে সমূলে উৎ্পাটিত কর! 

একাস্তভাবেই দরকার । আমরা ঘা ৰলছি ত। হচ্ছে  সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর 

নির্ভর কর এবং সমগ্র পরিস্থিতিকে বিচার কর। চেন তু-শিউ ধরনের লেজুড়- 
বুতি-্য। ছচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া! সংক্কারবান্েরই প্রতিফলন-. 
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কিছুতেই আর টতে দেওয়া চলবে না । পাটির শ্রেণী-অবস্থানকে বিচ্যুত করা, 
তার নুম্পই বৈশিষ্ট্যগুলিকে মুছে ফেলা. বুর্জোয়া সংস্কারবাদের স্থার্থে শ্রমিক 
€ রুষকদের স্বার্থকে বিলর্জন দেওয়া__এইসব বিপ্লবকে স্থনিশ্চিত পরাজয়ের 
দিকে ঠেলে দেবে। আমরা ষা বলছি ত৷ হচ্ছে : দৃঢ় বিপ্লবী কর্মনীতিগুলিকে 
কার্করী কর এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনের জন্ত 

চেষ্টা চাঁলিয়ে 1া9। যেগব অবস্থিত ঝৌঁকের কথ! আমর! বললাম সেগুলিকে 

দুর করবার জন্য সমস্ত পার্টির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাত্বিক জ্ঞানের মানকে 

উন্নত করে তোল। একান্তভাবে দরকার, কেনন! মার্কসবাপ-লেনিনবাদই হচ্ছে 

একমাজ দিকৃশির্দেশক, যা চীন-বিপবকে বিজয় অর্জনের দ্রিকে এগিয়ে নিয়ে 

যেতে পারে । 

টীকা! 

১1 ১৯৩৫ সালে যখন জাপানীর। উত্তর চীনেব বিক্ষছ্ধে আগ্রাসী আক্রমণ 

চালাস্ব 'গব* যখন চিয়াং কাই-শেক-এর নেতৃত্বে কুওমিনতাঙ সরকার আমাছের 

দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এ্ক অবমান্নাজনক অবস্থায় 
আমাদের টেনে নামিয়ে আনে, তখনই উত্তয় চীন ঘটন1 ঘটে । এ বছরের ছে 

মাসে কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে জাপানীরা! উত্তরে চীনের শাসন-ব্যবস্থার 

অধিকার দাবি করে এবং জুন মাসে কুওমিনতাঙ সরকারের স্থানীয় প্রতি নিধি 

হো-ইং-চিন উত্তর চীনের ভানাদারী জাপ-বাহিনীর অধিনায়ক য়োসিজিরো 

উমেজুর সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিটি “হো-উমেজু চুক্তি' না 

খ্যাত হয়। এই চুক্তি অন্তসাঁরে চীনকে হোপেই এবং চাহার প্রদেশের ওপর 

থেকে আর সার্বভৌমত্বের অনেকখানিই ত্যাগ করতে হয়। অক্টোরর মালে, 

জাপানী আক্রমণকারীদের প্ররোচনায়, কিছু চীনা বিশ্বাসঘাতক হোঁপেই 

প্রদেশের সিয়াংহোতে বিদ্রেহ করে এবং এ কাউন্টি শহরটি অধিকার করে। 

নভেম্বর মাসে জাপ-আক্রমণকারীরা জনাকয়েক চীন! বিশ্বাসঘাতককে দিয়ে 

উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশের স্বান্ত্বশাসনের খন্দোলন চালায় এবং পূর্ব 

হোপেইতে একটি “কমিউনিস্ট বিরোধী দ্ায়ত্বশাশিত শাসন-ব্যবন্থঠ? গ্রতিষ্ঠ। 

করে। উত্তর চীনের জন্ত বিশেষ শাসন-ব্যবস্থার দাবি নিয়ে জাপানের সঙজে 

খালাপ-ন্মালোচনার্থে কুওমিনতাউ সরকার একটি “ছোপেই এবং চাহারের 
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নিমিত্ত রাজনৈতিক পরিষদ গঠনের জন্ত -স্থং চে-যুগ্তান এবং অন্তান্তদের 
মনোনীত করে। | 

২। ১৯৩৫ সালের ১লা আগস্ট চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘোষণার্টি 

করে। নিয়লিখিত সারাঁংশে ঘোষণাটির প্রধান বিষয়গুলি দেওয়া হল £ 
এই সুহূর্তে যখন আমাদের দেয় ও আমাদের জনগণ ধ্বংসের মুখোমুখী 

এসে দাড়িয়াছে, তখন কমিউনিস্ট পার্টি স্বদেশবাসীদের কাছে আর একবার 

আবেদন জানাচ্ছে ঃ বিগত দিনে বা বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির 
মধ্যে হ্বার্থের এবং রাজনৈতিক মতাবাদের যত পার্থক্যই থাকুক না 
কেন, আমাদের ম্বদেশবাসদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর এবং 
স্বার্থের যত পার্থকাই থাকুক ন! কেন, বিভিন্ন সেনাবাহিনীর মধ্যে বিগত 

দিনের বা বর্তমানের যূত বিরোধিতায় থাকুক না কেন, আমাদের সকলেরই 

এই উপলব্ধিতে প্রক্কৃতই জেগে উঠ| প্রয়োজন যে, “বাড়িতে ভাইয়ে 

ভাইয়ে ঝগড়। হলেও তাঁরা বাইরের আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে কাধে 
কাধ যিলিয়ে যুদ্ধে যোগ দে” এবং আমাদের প্রথম এবং প্রধানতম কাক্গ 

হচ্ছে জাপাঁনকে প্রতিরোধ করে জাতিকে বাচানোর পবিজ্ঞ কর্তব্যের 

জন্য সংগ্রামের জাতির স্মস্ত শক্তিকে (জনবল, অর্থবল এবং সশন্- 

বাহিনী) কেন্সীভৃত করার প্রয়োজন গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাঁনে। 

কমিউনিস্ট পার্টি আবার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা! করছে £ য্গি 

কুওমিনতাঁউ সামরিকবাহিনী লালক্ষৌজের বিরদ্ধে তাদের আক্রমণ বন্ধ 

করে, এবং, তাদের কোন ইউনিট যদি জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালায়, 
তবে লালফৌজ, পুরোনো! ঝগড়া ব' বর্তমান সংঘর্ষ বা অভান্তরণ বিষয় 
সন্বদ্ধে মত-পার্থক্য সব কিছুকে ভূলে গিয়ে এইসব কিছুকে ইউনিটের বিরুদ্ধে 
তাদের সংঘর্ষনূলক কাজকর্ম এই মুহূর্তে শুধু বন্ধ করবো না, জাতিকে 
বাচানোর জন্য সানন্দে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁদের সঙ্গে কাজ করবে । 

কমিউনিস্ট পার্টি এধরনের একটি জাতিয় প্রতিরক্ষা সরকার গঠনের 

উচ্যেগ' নিতে রাজী আছে। এরকম একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা! সরকার 

গঠনের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি, সমস্ত সংগঠন ( ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক 
সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন, চেম্বার অব কমাস? শিক্ষ! গ্রতিষ্ঠানপমূহ, সংবা 
পত্জসেৰী সংঘ, শিক্ষক , প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যালয়নমূহের কর্মচারী বর্গ, 
শহরবাপীদের প্রতিষ্ঠান, চি কৃং-তাং জাতীর সশত্্র আত্মরক্ষার প্রতিষ্ঠান, 
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জ্বাপ-বিরোধী সংঘ, জাতীয় মুক্তিসংঘ ইত্যাদি), সব নামী ব্যক্তি, রাজ- 

নীতিজ্ঞ। পণ্ডিত, এবং সমস্ত স্থানীয় সামরিক এবং গুশাসনিক সংগঠন, 

যারা জাপানকে প্রতিরোধ করতে এবং জাতিকে বক্ষা করতে হচ্ছুক, 

তার্দের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি এখনি আলাপ-আলোচনায় বলতে প্রস্তুত 

আছে। এই আলাপ-আলোচন! থেকে উদ্ভৃত জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার 
হবে পরাধীনতার ছাত থেকে জাতিকে বাচাবার জন্ত এবং বেঁচে থাকাকে 

স্থনিশ্চিত করবার জন্য নেতৃত্বের একটি অস্থায়ী হাতিয়ার । এর পক্ষে 

উচিত হবে দেশের সমস্ত লোকের সত্যিকারের প্রতিনিধি নিয়ে ( বিতিষ্ধ 

অংশের শ্রমিক, সৈন্য, কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং ছাত্র, সমস্ত পার্টি এবং 

গুতিষ্ঠান-_-যার! জ।পানকে প্রতিরোধ করতে এবং দ্রেশকে বাচাতে ইচ্ছুক, 

এবং সমস্ত প্রবাসী চীনাদ্দের ও চীনের মধ্যেকার সমস্ত জাতিসমূহের 

গণতানত্রিকি পদ্ধতিতে নিরাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে) একটি প্রতিনিধিত্ব- 
মূলক সংস্থা গঠন করা এবং জশক্ত্র প্রতিরোধ ও জাতীয় সুক্তি সংক্রান্ত 
সমগ্াগুলির আরও হ্নি্িষ্ভাবে আলোচনা করা। কমিউনিস্ট পার্ট 
জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দের এরকম এক জতা, আহ্বানের ব্যাপারে সমস্ত 

শক্তি দিয়ে সাহা করবে এবং এর ০৮৪৪০ কার্করী করিতে সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করবে । 

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক সমস্ত লৈশ্দের নিয়ে একটি জাপ- 
বিরোধী সংযুক্ত বাহিনী গঠন করতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের 

নেতৃত্বে এই পেনাবাহীর একটিমাত্র সাধারণ সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে 

হবে । এই সদর দপ্তর বিভিন্ন জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির 

পন্য এবং অফিসারদের দ্বার। নির্বাচিত হবে, না! অন্য কোন উপায়ে হবে, 

সেই প্রশ্নটি সমস্ত অংশের প্রতিনিধি এবং জনগণের ইচ্ছান্পারেই নির্ধারিত 

হওয়া উচিত। লাঁলভৌজ এরকম সংযুক্ত বাহিনীতে শর্তহীনভাবে সবার 
প্রথমেই যোগ দেবে এবং জাপানকে প্রতিরোধ ও দেশকে বাচাবার জন্য 
তাঁর কর্তব্য পালন করবে । জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার এবং জাপ- 

বিরোধী সংযুক্ত সেনাবাহিনী কর্তৃক জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং জাপানকে 

প্রতিরোধের, অলীম দ্বায়িত্ব কার্ধকরীভাবে পালনের জন্য কমিউনিপ্ট 
পার্টি তাই সমগ্র জাতির কাছে আবেদন জানাচ্ছে ঃ ধার্দের টাকা আছে 
তাঁর। টাকা, ধাদের রন্দুক আছে তার! বন্দুক দিন, যাদের থাছশত্ত, 
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'আছে তারা তা দিন, ধাদের শ্রমক্ষমত। আছে তার! শ্রমক্ষমতা দিন 
এবং ধার্দের বিশেষ ঈক্ষতা আছে তার! সেই বিশেষ দক্ষতা নিযে এগিকে 

আহ্ন, যাতে করে আমাদের সশশ্ত ক্বদদেশবাসীকে সমাবি্ই কর যায় 

এবং আধুনিক এবং পুরানে। সমন্ত অস্ত্র দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে সশস্ত্র 

কর যায়। 

৩। ডিসেম্বর প্রস্তাব হচ্ছে ১৯৩৫ সালের ২৫শে ডিসে্রে উত্তর শেনসীর 

ওয়াওপাঁওতে চীন। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল বুরোর 

সভায় গৃহীত বর্তমান রাঞ্জনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্টর কর্তব) শীর্ষক 

প্রস্তাবটি। এই প্রস্তাব বর্তমান আভ্যন্তরীণ এবং আস্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং 

চীনের শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ করে পার্টির নীতি রচন! 

করে। প্রস্তাবটি আংশিকভাবে নিম্নন্ণপ ঃ 

বর্তমান অবস্থা থেকে ধরা পড়েছে যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কতৃক 

চীনকে গ্রাস করবার প্রচেষ্ট1! সমস্ত দেশ ও সমস্ত বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। 

চীনের রাজনৈতিক জীবনে সমন্ত শ্রেণী, স্তর, রাজনৈতিক পার্টি এবং 

সশ্্ব বাহিনীর সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে বা! ঘটছে । জাতী্ব বিপ্লবী 
ফ্ুণ্ট এবং জাতীর প্রতিবিপ্রবী ফ্রন্ট__.এই উভয় ক্ষেত্রেই শক্তির পুনধিন্যাস 
ঘটেছে। ক্ুৃতরাং পার্টির কৌশলগত লাইন হচ্ছে, প্রধান শক্র অর্থাৎ 

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং চরম বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে 
দেশব্যাপী বিপ্রবী শক্কিকে এবং সমস্ত জাতিগুলিকে প্রতিরোধের জন্ 

জাগিয়ে তোলা, এঁক্যবন্ধ কর! এবং সংগঠিত কর! । সমস্ত জনগণ, সমস্ত 
পার্টি, সমস্ত সশস্ত্র বাছিনী এবং সমস্ত শ্রেণী-_যারাই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ 
ও বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকের বিরোধী, তাদের উচিত এঁক্যবন্ধ 

হয়া এবং মহান জাতীয়.বিপ্রবী-যুদ্ধ শুরু করা, জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের 
চীন থেকে বিতাড়িত করা, চীনে সাঞ্জাজ্যবাদের পা-চাট! কুকুরদের 

শাসনকে উচ্ছেদ করা, চীন! জাতির পূর্ণ মুক্তি জন কর! এবং চীনের 

স্বাধীনতা এবং চীন! ভূমির সংহতি রক্ষা করা। কেবলমাত্র ব্যাপকতম, 
জাপবিরোধী জাতীয় যুক্তক্রণ্ট (উচ্চ এবং নিম্নস্তরের সকল লোককে 

নিয়ে) গঠন করেই আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের 
পা-চাট। কুকুর চিদ্বাং কাই-শেককে পরাজিত করতে পারি। এ কথ! ঠিক 
যে, বিভিন্ন ব্যক্তি, বিডির সংগঠন, বিভিন্ সামাজিক শ্রেণী ও স্তর এব: 
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বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন উদ্দেস্তট ও বিডির শ্রেণী-দৃষ্টিভঙগী নিয়েই জাপ- 

বিরোধী জাতীয় বিপ্রযে যোগদান করছে। ৫কেউব| করছে তাদের প্রভাব 
বজায় রাখবার অন্ত, কেউবা! আন্দোলন যাতে তার্দের নির্ধারিত সীম! 

ছাড়িয়ে যেতে ন! পারে সেজন্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করার 

জন্য, আবার কেউবা চীনদেশের সত্যিকার পূর্ণ মুক্তি অর্জনের জন্য । 
উদ্দেশ্ত এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে বলেই কিছু লোক সংগ্রামের শুরুতে 

দোছুল্যমানত! দেখাবে ব! বিশ্বাসঘাতকতা! করবে, কিছু লোক উদাসীন 
ইয়ে যাবে ব! মাঝপথে সংগ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, এবং কিছু লোক দৃঢ়সংকলপ 
নিয়ে শেষ পরস্ত সংগ্রাম করবে । তা সত্বেও আমাদের কাজ শুধু সমস্ত 
সম্ভাব্য মূল শক্তিগুলিকেই এঁক্যবন্ধ কর! নয়, উপরস্ত জাপানকে প্রতিরোধ 
করবে এরূপ সমব্ড ভবিষ্যতের সম্ভান্য ফাধকরী শক্তিকেও এঁক্যবন্ধ কর!, 
যাতে করে দেশব্যাপী সমগ্র জনগণ, যাদের শ্রমক্ষমতা আছে তারা শ্রম- 

ক্ষমত| দিতে পাবে, যাদের অর্থ আছে তাগা অর্থ দিতে পারে, যাের। 

বন্দুক আছে তার বন্দুক দিতে পারে, যাদের জ্ঞান আছে তারা জান 

ছড়াতে পারে, এবং যাতে কোন ম্বদেশপ্রেমিক চীনাই জাপ-বিরোধী 
ফ্রপ্টের বাইরে না থাকে । এই হচ্ছে ব্যাপকতম সম্ভাব্য জাতীয় যুক্তস্রপ্ট 
গঠনের জন্য পাটির রণকৌশলের সাধারণ লাইন। কেবলমান্র এই লাইন 

অহ্থসরণ করেই আমর! আমাদের সাধারণ শত্রু জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও 
বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই শেকের বিরুদ্ধে জংগ্রামে সশস্ত্র জনগণকে 

সমাবিষ্ট করতে পারি। চীনা সর্বহারাশ্রেণী এবং কৃষকক্ষাই চীন! 
বিপ্রবের মুল চালিকাশক্তি। পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যেকার ব্যাপক অংশ 

এবং বিপ্রবী বুদ্ধিজীবীর] হচ্ছে জাতীয় বিপ্লবে তাদের সবচাহতে বিশ্বস্ত 

মিত্র। এবং এদের সুদৃঢ় টমস্রী হচ্ছে জাপাশী সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ্বাপ- 

ঘাতক ও সহযোগীদের পরাজিত করবাব মুল বাহিনী । যখন জাতীয় 
বুর্জোয়া এবং যুদ্ধবাজদের একটি অংশ নৈতিক সমথন দেয়, নিরপেক্ষতা 
অবলম্বন করে |কংব! জাপানের বিরুদ্ধে এবং বিশালখাতক ও জাপ- 

সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে, তখন কৃষি- 

বিপ্লব ও লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি তারের বিরোধিত। সত্বেও 

জাপ-বিগোধী ফ্রন্ট সম্প্রসারণের কাজকে তার! কিন্ত সাহায্যই করে। 
ফারণ, এইভাবেই প্রতিবিপ্লবের সামগ্রিক শক্তি হ্বাস পায় এবং খিপ্লবী, 
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শক্তিসমূছের সামগ্রিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি 

রেখেই পার্টির উচিত হবে যথোপনু্ত উপায় ও পথ গ্রহণ করা, যাতে 

করে জাপ-বিরোধী ফ্র-প্টর পক্ষে এই শক্তিলমৃহকে জন্ম করা সম্ভব 
হয়। উপরস্ত, জমিদার ও যৃত্হুদ্দিশ্রেণীদের মধ্যেও কোনরকম এঁক্য 
নেই। যেহেতু বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী চুক্তিগুলির মণ্যে চীনকে নিয়ে প্রাত- 
ঘন্বিতা আছে--তাই বিভিন্ন প্রতিছন্বী বিশ্বাসঘাতক গ্রুপের উৎপত্তি 
হয়েছে এবং তার্দের মধ্যেও ছন্ব ও সংঘর্ষ আছে। পার্টির উচিত হবে এমন 

সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি অবলম্বন করা, যাতে করে কিছু সময়ের 

জন্যও সমস্ত প্রতিবিপ্রবী শক্তিরা সক্রিয়ভাবে জাপ-বিরোধী ফ্রপ্টের 

বিরোধিতা না! করতে পারে৷? জাপান ছাড়া অন্তান্ত সাম্রাজ্যবাদী 

শক্তিদের বেলায়ও এই একই কৌশল অবলম্বন করতে হবে। দেশব্যাগী 
সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের শক্তিকে জাগরিত, এঁক্যবদ্ধ ও সংগঠিত 

করার জন্য জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে পার্টি স্থদুডভাবে এবং অনমনীয়- 
ভাবে সমন্ত প্রকারের দোদুল্যমানতা, আপোষ, নতিম্বীকার ও বিশ্বাস- 

শ্বাতী প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে । চীনা জনগণের জাপ-বিরোবী 

আন্দোলনে যারা বিভেদ স্ত্টি করে, তারা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক অথবা 
সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী । তাদের বিরুদ্ধে আমর! সবাই মিলে একযোগে 

কঠোব আঘাত হানব। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক চক্র এবং 

সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী .দর দিরুদ্ধে কথায় এবং কাজে সুদৃঢ় ও সঠিক পথ 
অনুদরণ করে জাপ-বিরোধী ফ্রন্টে কমিউনিল্ট পর্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করা 

উচিত। কেবলমাত্র কমিউনিন্ পার্টির নেতৃত্বেই জাপ-বিরোধী যুদ্ধে 

ব্যাপৃত জনগ-ণর মুল শ্থার্থসংশ্লিই দাবিসমৃহ (ক্ষকদের জমির দাবি, 

শ্রমিকশ্রেণীর, পেনারদের এবং শহরের দরিদ্র বুদ্ধিজীবীক্দের জীবনযাত্রার 

মাশোন্রয়ন ) পূরণ করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র তাদের দাবিলমুহ পূরণ 
করেই আমর! জনগণের ব্যাপক অংশকে জ'প-বিরোধী বাহীনিতে সমাবিষ্ট 

করতে পারি, এবং কেবলমাত্র এইভাবেই পার্টি জাপ-বিরোধী যুদ্ধে নেতৃত্ব 
অর্জন করতে পারে। 

এই খণ্ডেই প্রকাশিত “জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রশকৌশল সম্পর্কে 

প্রবন্ধ দ্রব্য । 

৪। ১৯৩৬ সালের ৫ই মে লালফৌজ টেলিগ্রাম করে এই দাবী জানায় 
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যে, নানকিং সরকার গৃহযুদ্ধ বসান ঘটাক, জাপানের বিরুদ্ধে এঁক্যের অন্ত 

কমিউনিস্টদের সঙ্গে শাস্তি-আলোচন! চালাক । টেলিগ্রা'মটি ছিল নিছক্ধপ 

নানকিং সরকারের সামরিক পরিষদের নিকট, সমস্ত জল, স্থল ও 

বিমান বাছিনীর প্রতি, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ও গঠ,পের প্রতি, সমস্ত 

সাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রগুলির প্রতি এবং সেইসব হ্বদেশবাসীঘের 

প্রতি যার! বিদেশী জাতির অধীনে দাসত্ব বরণে রাজী নন £ 

পূর্বদিকে অভিযানের পথে ইয়েলো নদী পার হওয়ার পর চীনা লাল- 

ফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন কর্ত্ক সংগঠিত খীনা! জনগণের লাল- 

ফোৌঁজের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী বাহিনী প্রতিটি জায়গাতেই বিজয়ী 

হয়েছে, দেশব্যাপী সকলের সমর্থন পেয়েছে? কিন্তু যখন এই বাহিনী 

টাটুং-পুচৌ রেলপথ দখল করে প্রত্যক্ষভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে 
যুছের জন্য, পূর্বদিকে হোঁপেইতে শগ্রসদ হবার জন্য উত্সাহ সহকারে 

প্রস্ততি চাঁলাচ্ছিল, তখন চিয়াং কাই-শেক দশ ডিভিশনের অধিক সৈম্ঠ 

শানসীতে পাঠায় ইয়েন পি-সান-এর' সঙ্গে সহযোগিতা করে জাপানীদের 

, বিরুদ্ধে আমাদের অগ্রগতিকে বাধ! দেওয়ার জন্য । চ্যাং স্থয়ে-লিয়াং এবং 

ইয়াং হু-চেডের অধীনন্ত সেনাবাহিনী এবং উত্তর শেনসীর সেনাবাহিনীকেও 

চিয়াং শেনসী-কানস্থ লাল অঞ্চলে অভিযান চালাবার, নির্দেশ দিয়েছে, 

আমাদের জাপ-বিঞ্পোধী পশ্চান্তাগকে ব্যতিব্যান্ত করে তুলবার উদ্দেশ্তে। 

জাঁপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্তে জনগণের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী 

বাহিনীর পক্ষে সঠিক কাজ হতে! তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করা এবং এই 

পথে যারা প্রতিবন্ধকত! স্থাষ্টি করেছে সেই চিয়াং-এর বাহিনীকে নিম 

করা । কিন্ত লালফৌজের বিপ্রবী সামরিক কমিশন অনেক চিন্তা-ভাবনার 

পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বর্তমান জাতীর সংকটের সময় ছুই পথের 

আমৃত্যু যুদ্ধ ফেবলমান্র চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষার শক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে 

এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদেরই খুশি করবে-_তা সে যুদ্ধে যে পক্ষই বিজয়ী 

হোক না কেন। অধিকস্ত, চিয়াং কাই-শেক এবং ইয়েন সি-সাঁনএর বাহিনীতে 

বেশ কিছু সংখক দেশপ্রেমিক অফিসার ও যোছ্ধ! আছেন, যার! গৃহযুদ্ধের 

, অবসান ঘটাতে এবং জাপাঁনকে প্রতিরোধ করবার জন্য 'ঈক্যবদ্ধ হতে 

ইচ্ছুক । জাপানীদের বিরুদ্ধে যুছ্ধে লীলফৌজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার 

জন্ত চিয্বাং এবং ইস্্েন-এর নিদেশী পালন কর! প্রকৃতই তাদের বিবেকের 
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বিরুদ্ধে যাচ্ছে । স্থতরাং শানসীতে অনেকগুলি বিজয় অর্জন সন্বেও 
গালফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন জনগণের জাপ-্বিযোধী অগ্রগামী 
বাছিনীকে ইয়েলো নদীর পশ্চিমে সরিয়ে নিয়েছেন চীনের জাতীয় প্রতি- 

রক্ষার শক্তিকে রক্ষা করবার জন্ত খুবং এইভাবে জাপানের বিরুদ্ধে 

প্রতিরোধ যুদ্ধ নিকটব্তাঁ করবার জন্ত, গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাবার নিমিত্ত 
ক্রমাগত ঘোষণাকে হুদৃটভাবে কার্ধকরী করবার জন্ত, জাপানের বিঃদ্ধে 
প্রতিরোধে এঁক্যবন্ধ হওয়ার জন্ত এবং চিয়়াং কাই-শেক ও তার বাহিনীর 

দেশপ্রেমিক অফিসার ও সৈন্যদের চূড়ান্ত জাগরপণকে ত্বরাস্থিত করবার জন্য ॥' 
নানকিং সরকার, দেশের সমস্ত জল, স্থল, বিমান বাহিনী এবং সমগ্র 

জাতির লিকট আমাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়ে আমরা ঘোধণ! করছি, হে 

সমস্ত শঙ্খ ইউনিট জাপশ্বিরোধী লালফৌজকে আক্রমণ করছে, তাদের 

সঙ্গে এক মাসের মধ্যে আমর] যুদ্ধাবসানের ব্যবস্থ। করতে প্রস্তুত আছি 

এবং গৃহযুদ্ধের অবসান ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য ভাদের 

সঙ্গে শান্তি আলোচন! চালাতে রাজী আঁছি। লাঁলফোৌজের বিপ্লবী 

সামরিক কমিশন এই সংকটময় সদ্ধিক্ষণে নানকিং সরকারের ভঙ্ু" 
লোকেদের এই সৎ পরামর্শ দিচ্ছে যে, যখন আমাদের দেশ এবং জনগণ 

সের আশঙ্কার মধ্যে আছে তখন বিগত দিনের অপরাধসমূহ স্থালনের 
জন্য নুবৃঢ় প্রচেষ্টার প্রয়োজন, সমগ্র গৃহযুদ্ধের অবপান ঘটালে! প্রন্মোজন, 

ঘরের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার মনোভাব ত্যাগ করে.বাইরের শত্রুর 

আক্রমণের বিরুদ্ধে হাত মেলানো দরকার, এখং পর্বপ্রথমেই শেনসী, 

কানু এবং শানসীর গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা প্রয়োজন। উভয় পক্ষের 

প্রতিনিধিরা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং জাতিকে রক্ষা করার 

হ্থনিদ্িই বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। এট! হবে 

দেশ ও জাতির কাছে এক আশীর্বাদ কন্বরূপ এবং আপনাদের পক্ষেও মঙ্গল- 

জনক। কিন্তু ঘর্দি আপনারা একগুয়েমি করে এই যুক্তিওলি না শোনেন 

এবং বিশ্বাসঘাতক ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগ্গী হিসেবে থাকতেই পছন্দ 
করেন, তবে ' শেষ পধস্ত স্থনিশ্চিতভাখেই আপনাদের শাসন ভেঙে পড়বে 

এবং আপনার! সমগ্র জাতি কতৃক ত্বপণিত হবেন এবং উৎধাত হয়ে ঘাবেন। 

প্রালিন প্রবচন আছে, “হাজার হাজার আঙ,ল দোষী সাব্যস্ত করে ফেখিয়ে. 
দিলে বিনা রোগেও একজন লোক মার! যায়” অথব! যেন আর একটি 
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প্রবচন আছে, “যে জহলাদ অস্ত্র নামিয়ে রাখে, সে তক্ষুণি বুদ্ধদেব বনে 
ষায়'। ভদ্রমহোদয়গণ, এ সমস্ত কথা বলছি আপনাদের হাদয়ঙ্গম করবার 
এবং ভাববার ক্ুন্ত। লালফৌজের বিপ্রবী সামর্রিক কমিশন সমস্ত প্রতিষ্ঠান, 
সমস্ত পার্টি এবং দেশের সমগ্র জনগণ, যার বিদেশী জাতির ক্রীতদাস হতে চায় 
না, তাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন আমাদের অস্ত্র সংবরণ এবং শাস্তি 
আলোচন। এবং জাপানের বিরুদ্ধে এক্যের প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্ত, 
আহ্বান জানাচ্ছেন গৃহযুদ্ধ অবসানকে ত্বরাদ্থিত করবায় জন্যঃ উভয় পক্ষের যুদ্ধ 
বন্ধ করবার প্রয়োজন ফ্রণ্টে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য, এবং প্রস্তাবকে পরিপূর্ণ- 
ভাবে কার্ষকরী করার ব্যাপারে তদারকী করবার জন্ত কমিটি গঠন করবার 
ভন | 

৫ | এই খণ্ডে “চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি সম্পর্কে বক্তব্য" ৭ নং টীকা 
ভরষ্টব্য। 

৬। “জনগণের প্রজাতন্ত্র শ্লোগানটি প্রথমে “বর্তমান পরিস্থিতি এবং 

পার্টির কর্তব্য প্রস্তাব”টতে উপস্থপিত কর] হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর 
মাসে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর 
সভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং এটি কমরেড মাও সে-তুঙের “জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বণকৌশল সম্পর্কে রচনাতেও আছে। পরবর্তী 
পরিস্থিতিতে চিয়াং কাই-শেককে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে বাধ্য করার 
নীতি গ্রহণ কর] পার্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে । যেহেতু এই গ্লোগানটি 
চিয়াং কাই-শেক চক্রের কাছে গ্রহণীয় হতে] না, তাই এটিকে পাঁণ্টে ১৯৩৬ 

সাঁলে কুওমিনতাঙের কাছে পার্টির চিঠিতে “একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কর! 
হয়। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্লোগানটি পরে 'জাপানকে প্রতিরোধ এবং দেশকে 

রক্ষা করার অ'ন্দোলন সম্পর্কে এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে প্রস্তাব” এ 
আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক তা এ 

বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত হয়। যদিও ছুইটি ভিন্ন ধরনের তবুও ছুটি 

শ্লোগানের মর্মবস্ত একই । ১৯৩৬ সালের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্টেম্বর 
প্রস্তাব থেকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধৃত দুটি দেওয়] হুল £ 

কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে 'একটি গণতান্ত্রিক 

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শ্লোগান উপস্থাপিত কর! প্রয়োজন, কারণ চশন। ভূমির 

সংহতি রক্ষা করার জন্য, সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে প্রক্যবন্ধ করার 

৩১৪ 

মাও (১ম)--২৪ 



জন্য, চীনকে সর্বনাশা ধ্বংসের বিপদ থেকে বীচাবার জন্ত এবং তার 

জনগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে রক্ষা করবার জন্ত এই ইচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট 

পঙ্থ!। এছাড়াও ব্যাপক জনগণের গণতান্ত্রিক দাবির ওপর ভিত্তি করে 

যুক্তফ্রণট গঠন করার জন্তেও এই শ্লোগানটি সবচাইতে উপযোগী । “গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র দ্বার আমরা সেই গণতন্ত্রকেই বুঝি, যা চীনের একাংশের শ্রমিক- 
কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের চাইতে ভৌগোলিকভাবে অনেক ব্যাপক 
এবং ব্রাজনৈতিকভাৰে চীনের প্রধান অংশে কুওমিংতাঙ্ের এক-পার্ট এক- 
নায়কত্বের চাইতে অনেক বেশি প্রগতিশীল । স্কতরাং এটি জাপানের বিরুদ্ধে 

সশত্্র প্রতিরোধের ব্যাপক বিকাশকে এবং পরিপূর্ণ বিজয়কে আরও অনেক 
ভালভাবে স্থনিশ্চিত করবে । অধিকন্ত॥ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কেবলমাত্র 

চীনা জনগণের ব্যাপকতম অংশকেই দেশের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহথণে 
এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও সজ্ববন্ধ শক্তির বিকাশে সাহাধ্য করৰে 

না, চীনা সর্বহারাশ্রেণী এবং তার নেত| কমিউনিস্ট পার্টিকেও সমাজতঙ্রের 

ভবিষ্তৎ বিজয়ের সংগ্রাষের কাজকর্মের সুযোগ এনে দেবে । স্কতরাং, চীনা 

কমিউনিস্ট পার্ট একটি গণতাঘ্িক প্রজাতম্কের জন্ত ভার সক্রিয় সমর্থন 

ঘোষণা করছে, এবং আরও ঘোষণা করছে যে, যখন চীনের একপ্রাস্ত থেকে 

অপরপ্রাস্ত পর্বস্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবে এবং ঘখন সার্বজনীন 

ভোটাধিকারে নির্বাচিত পালণমেণ্টের অধিবেশন আহ্বান কর! হবে, ভখন 

লাল অঞ্চলগুলি প্রজাতন্ত্রের অঙ্গ হিসেবেই পরিগণিত হবে, পালমেন্টে তাদেন 
প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং একই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা লাল অঞ্চলগুলিতেও 
কার্ষকরী করা হবে । 

কেন্দ্রীয় কমিটি জোর দিয়ে বলছে যে, আমরা নানকিঙের কুওমিনতা্ 

সরকারকে জাপানকে প্রতিরোধ করায় বাধ্য করব এবং চীনা জনগণের 

সশস্ত্র প্রতিরোধ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্প্রসারিত করঘ; সমস্ক 

রাজনৈতিক পার্টির, সমস্ত অংশের জনগণের এবং সেনাবাহিনীর ব্যাপক তষ 

জাপ-বিরোধী জাতীয় বুক্তফ্রণ্ট গঠদ করব; জাতীয় যুক্তক্রপ্টের মধ্যে 

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে শক্তিশালী করব; লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা 
ও লালফৌজকে আরও অনেক সংহত করব এবং যেসব কথা ও কাজ 
আমাদের সারভৌমত্তের পক্ষে বিশ্বসঘাতী ও আমাদের দেশের পক্ষে 
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অপমানজনক এবং জাতীয় ফ্রণ্টকে দুর্বল করে, তার বিরুদ্ধে হুদ সংগ্রাম 
করব। কেবলমাত্র এভাবেই আমরা গণতান্বিক প্রজাতন্ত্রের পুবশর্ত কৃষ্টি 
করতে পারব । তিক্ত এবং ধের্যশীল সংগ্রাম না! চালিক্ে, সমগ্র চীনা জাতিকে 
সমাবিষ্ট না করে, এবং বিপ্লবের এক প্রবল জোয়ার হৃষ্টি না করে আমর! 

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করে তুলতে পারব না। একটি গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকালীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টকে জোর দিতে 

হবে, যেন জাপানকে প্রতিরোধ করবার এবং জাতিকে বাচানোর জন্য 

আমাদের পাটি কর্তৃক প্রদত্ত কর্মহুচী কার্ধকরী করেই গণতান্ত্রিক প্রজাতস্ত্ের 

কাজ শুরু কর! হয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চীনা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 

বিপ্লবের মূল কর্তব্যগুলি সমাধা না হচ্ছে, ততদিন এইভাবেই চালিয়ে 
যাওয়া হয় । 

৭। এই ট্টেলিগ্রামটি ১৯০” সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাঠানো হয়েছিল । 

এর পূর্ণ বয়ানটি নিম্নরূপ : 
কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্করী কমিটির তৃতীয় বধিত অধিবেশনের 

" প্প্রতি। ৰা 

ভদ্রমহোদয়গণ; 
এ একটি জাতীয় আনন্দের বিষয় যে, সিয়ান ঘটনার শাস্তিপূর্ণতাৰে 

নিম্পত্তি হয়েছে । এখন থেকে আভ্যন্তরীণ শান্তি, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে 

ব্রক্য এবং সংহতির নীতি কার্ধকরী হুওয়। সম্ভব হবে। দেশ ও জাতির 

কাছে এট1 একটা আশীবাদ। এই মুহূর্তে যখন জাপানী আক্রমণকারীর। 
সব লগুভগ্ করে দিচ্ছে এবং চীন! জাতির বাঁচার প্রশ্নটি একটি সুতোয় 

ঝুলছে, তখন আমাদের পার্টি সাগ্রহে আশা করে যে, এই নীতি অঙ্তযায়ী 

'আপনাদ্গের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন 

নিম্নলিখিত বিষয়সমূছের ওপর জাতীয় নীতি হিসেবে দিদ্ধান্ত গ্রন্থণ 
করবেন : 

(১) সমত্ত গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাও এবং দেশের সমস্ত শক্তিকে 

বিদেশ আগ্রাসনের মোকাবিলাক্ এ্রক্যবদ্ধ করার প্রচেক্টায় কেন্ত্রীভৃত্ত 
কর ; 

(২) বাক-স্বাধীনতা, সতা-সমাবেশ ও সংগঠন গড্বার ম্বাধীনত! 

সুনিশ্চিত কর এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও) 
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(৩) সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির, প্রতিটি স্তরের জনগণের এবং সমস্ত 

সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে আহ্বান কর এবং দেশকে 

বাচানোর সাধারণ প্রচেষ্টায় জাতির সমস্ত গুণাবলীকে কেন্দ্রীভূত কর; 

(৪) জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য সমন্ত প্রস্ততি দ্রুততার সঙ্গে 

শেষ কর ; 

(৫) জনগণের জীবনযাত্রার মনোনয়ন কর। 

যদি আপনাদের কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন এ 
প্রশ্নগুলির ওপত্র জাতীয় নীতি হিসাবে স্থদৃটভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতকার্ধ 

হয় তবে আমাদের পার্টি বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ক্য প্রতিষ্ঠার 
প্রমাণদ্বরূপ নিম্নলিখিত প্রতিঞ্রুতি দিচ্ছে ঃ 

(১) জাতীয় সরকারকে সশস্ত্র অভ্যুখান দ্বারা উৎখাতের নীতি দেশ- 
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(২) শ্রযমিক-কষকের গণতান্ত্িক সরকারেন্র নাম পাঁণ্টে চীন প্রজাতন্ত্রের 

বিশেষ অঞ্চলের সরকার বলে অভিহিত করা হবে, লালফেৌঞ্ জাতীয় 

বিপ্বী বাহিনীর অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে, এবং তাঁরা ধথাক্রমে 

নানকিং সরকার এবং তার সামরিক পরিষদের নির্দেশাধীনে থাকবে ; 

(৩) সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি পরিপূর্ণ গণতাম্ত্রিক 

ব্যবস্থা বিশেষ অঞ্চলের সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতেও প্রবর্তন করা 

হবে; এবং 

(৪) জমিদারদের জমি বাজেয়াগ্তকরণের নীতি বন্ধ থাকবে) এবং জাপ- 

বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের সংযুত্ত কর্মনুটী স্দৃটভাবে কার্ধকরী করা 

হবে। 

৮। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে সাংহাইতে ছাব্বিশটি 

জাপানী ও চীন। মালিকানার অধীনন্থ হুঙাঁকলে ৪৫,০০০ শ্রমিকের এক বিরাট 

ধর্মঘট হয় । ডিসেম্বর মাসে সিংটাওয়ের সমণ্ত জাপ-মাপিক নার সুতাঁকলগুলির 

সমস্ত শ্রমিক সহান্রভূতিস্চচক ধর্মঘট করেন। সাংহাই শ্রমিকর। ধর্মঘটে 

জয়লাভ করেন, এবং নভেম্বর মাঁস থেকে তাঁদের মজুরী শতকর। ৫ ভাগ বুদ্ধি 
পাক এবং মালিকর! শ্রমিকদের খেয়ালখুশী মতো ছ'াটাই করবে না বা গালাগাল 

বা মারধোর করবে না, এই শর্ত মেনে নেম । কিন্ত জাপানী নৌবাহিনী 

সিংটাওয়ের ধর্মঘটকে অবদমিত করে। 
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৯। বৃটেন এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের প্রতি তাদের মনোভাব 
পরিবর্তন কর! শুরু করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক 'সানহাইকুয়্ান দখল ও 
১৯৩৩ সালে উত্তর চীনে অঙ্গপ্রবেশের পর, এবং বিশেষ করে ১৯৩৫ সালে হো- 

উমেজু চুক্তি” স্বাক্ষরের পর (১নং টাক! দ্রষ্টব্য )_-যে চুক্তি সরাসরিভাবে উত্তর 
ও মধ্য চীনে এদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৯৩৬ সালে 

'সিয়ান ঘটনার সময়ে বুটেন চীনে বুটিশ-স্বার্থহানিকর জাপানী দাবি প্রত্যাখ্যান 

করবার পরামর্শ দেয়» এবং এমনকি, এই বলে ভয়ও দেখায় যে, যদি চিদ্নাং 

কাই-শেক সরকার টীনা জনগণের ওপর তার শাসন চালিয়ে গিয়ে জাপানী 

আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য “কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী 
স্কবাপন করা” দরকার মনে করে, তবে সেটা খুব খারাপ কিছু হবে না। 

১০। ১৯৩৬ সালের জুন মাসে কোয়াংসীর যুদ্ধবাজ লি স্ুং-জেস ও পাই 
চুংসি এবং কোয়াংতুঙের যুদ্ধবাজ চেন চি-তাং 'জাপানকে প্রতিরোধ করবার 

এবং জাতিকে বীচাবার্র, অজুহাতে একযোগে চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে 
তাঁদের বিরোধিতা ঘোষণা! করে । আগস্ট মাসে চিয়াং কাই-শেকের উৎকোচ 
এবং বিভক্ত করে রেখে শাসন করার নীতির ফলে তাদের ৰিরোধিত! বন্ধ 

ভয়ে যায়। 

১১। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে জাপবাহিনী এবং পুতুল বাহিনী 

স্থইচুয়ান আক্রমণ আরম্ভ করে! নভেম্বর মাসে সেখানকার চীনা বাহিনী 
প্রতিরোধ আক্রমণ শুরু করে এবং দেশব্যাপী জনগণ তাদের এই বুদ্ধের সমর্থনে 
এক আন্দোলন শুরু করে। 

১২। ১৯৩৫ সালে 'হো-উমেজু চুক্তির পর জনগণের ক্রমবর্ধমান জাপ- 

বিরোধী মনোভাবের চাপে এবং জাপানের প্রতি বৃটিশ ও মাকিন সাম্রাজ্য- 

বাদীদের কঠোর মনোভাব গ্রহণের ফলে. নানকিঙের কুওমিনতাঙও সরকার 

জাপানের প্রতি দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করে। ১৯৩৬ সালের সেপেম্বর থেকে 
ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কুওমিনতাঙ সরকার জাপানের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে 

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সময় নেবার কৌশল গ্রহণ করেঃ ফলে এই 
আলোচনায় কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় না । 

১৩। সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা পরে ১৯৩৭ সালের ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির এই সভাটি হয়েছিল 

১৪ । চীনের মহান লেখক লু স্ুনের স্ুবিখ্যাত উপন্তাস “আ। কিউ-এর 
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সত্য কাকিনী'র নায়ক ছিলেন আ কিউ । বাস্তব জীবনে ব্যর্থতা এবং বিপর্যযকে 

নৈতিক বা আত্মিক বিজগ্ন বলে ধার! সাত্বনা পান, আ কিউ হচ্ছেন তদেরই 

গ্রতিরপ । 

১৫1 চীনেব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রবের শ্তরে কমিউনিস্টরা সান ইয়াৎ- 

সেনএর কর্মস্থচীর মূল বিষয়গুলির সঙ্গে এক্যমত হয়েছিল এবং ত্বার সঙ্গে 
মকযোগিতা করেছিল ।- এর অর্থ এই নয় ষে, কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া ব৷ পেটি- 

বুর্জোয়! বিশ্ব-ৃষ্টিতঈগ অথব। ভাবধারা, যার প্রবস্তা ছিলেন সান ইয়াৎ-৫সন, 
ত৷ গ্রহণ করেছিল । চীন! সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে চীনের 

কমিউনিস্টদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙগী বা মতাদর্শগত ভাবধারা এবং জাতীয় ও অন্ান্ত 
সমস্ত সম্পর্কে তত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সান ইয়্াৎ-সেনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । 

১৬। ১৯২৪ সালে সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক পুনঃসংঠিত হবার পর 
কুওমিনতাঙ অনেকগুলি শ্রেণীর বিপ্লবী মেত্রীতে পরিণত হয়, এবং ব্যক্তিগত- 

ভাঁবে কমিউনিস্ট পার্টির সভোরাও তার সদশ্ত হন। ১৯২৭ সালের বিপ্লবের 

প্রতি বিশ্বাসঘাতকত। করার পর কুওমিনতাঙ সমগ্র দেশ জুড়ে তথাকথিত এক 

পার্টি থেকে বিভাড়ন' অভিযান চালায়, এবং কনিউনিস্ট ও তার নিজের 

ভেতকার যে সমঘ্ত বামপন্থীগা ভাঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন মহান নীতিকে 

প্রকতই সমর্থন করতেন, তাদের নির্মমভাবে হতা! করে। তার পর থেকেই 
কুওমিনতাঙ পরিণত হয় বুছৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্রবী 

প্লাজনৈতিক পার্টিতে । 

১৭। ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির স্থবিধাবাদী 

নেতৃত্ব যে অবস্থার সৃষ্টি করে, এখানে তাঁর কথাই বলা হচ্ছে। 
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জাপ-বিচরাধী জাতীয় যুক্তক্রণ্টের জন্য 
কোটি কোটি জনগণের সমাবেশ ঘটাও 

| (মে ৭, ১৯৩৭), 

কমরেডগণ ! “জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কম্উনিস্ট 

পার্টির কর্তব্যসমূহ” শীর্ষক আমি যে রিপোর্ট পেশ করেছি, তার ওপর গত 
কয়েকদিনের আলোচনায় আপনারা প্রায় সবাই একমত হুয়েছেন। কয়েকজন 

কমরেড অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেছেন । এই ভিন্ন মতগুলি যেহেতু বিশেষ 

গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমার সমাপ্তিভীষণে অন্যান্ত সমস্তা সম্পর্কে আলোচনা! করা আগে 

আমি সেগুলো সম্পর্কে আলোচন৷ করব। 

শাস্তির প্রেন্ম 
প্রায় ছু'বছর ধরে আমাদের পার্টি আভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য সংগ্রাম চালিক্সে 

আসছে । কুওমিনতাঁঙ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বধিত অধিবেশনের 

পর আমরা ঘোষণ| করেছিলাম, শাস্তি গ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, "শান্তির জন্য সংগ্রাম” 

এর স্তর এবার শেষ হুল, এবং নতুন কর্তব্য হচ্ছে *শাস্তিকে সুসংহত করা” । 

আমরা এ কথাও বলেছিলাম যে, এই নতুন কর্তব্যটি গণতস্ত্রের জন্য সংগ্রাম”-এর 

সঙ্গে সংযুক্ত, অর্থাৎ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শান্তিকে, সংহত করে 
ভুলতে হবে। কিন্তু কিছু কিছু কমরেডের মতে, আমাদের এই অভিমত 
গ্রহণযোগ্য নয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তীর] হয় বিপরীত মতে উপনীত 

হবেন, অথব! ছুটোর মাঝে দোছুল্যমান থাকবেন । কেনন! তাঁদের মতে, “জাপান 

পিছু হুটছে৯ এবং নানকিং আগের চেয়েও বেশি দোছুল্যমান মনোভাবের 

পরিচয় দিচ্ছে-এই ছুই দেশের মধ্যে ছন্দের, তীব্রতা হ্রাস পাচ্ছে এবং দেশের 

আভ্যন্তরীণ ্বন্ব তীব্রতর হয়ে উঠছে |, ম্বভাবতঃই, এই মূল্যায়ন অনুসারে, 

নতুন কোন স্তরের বা কর্তব্যের স্থান্ী হয়নি, এবং পরিস্থিতিটি আবার 
আগের জ্তরেই ফিরে গেছে, বা এমনকি তার চেয়েও খারাপ হয়ে পড়েছে। 

আমার মনে হয়, এই অভিমত ঠিক নয়। 

১৯৩৭ সালের মে মালে অনুষ্ঠিত চীনেক্র কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেললে এটি ছ্ছিল 
কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণ 
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শাস্তি এসেছে বলা মানে এই নয় যে? শাস্তির সংহতি সাধন হয়েছে । বরং 
উল্টোটাই, অর্থাৎ শাস্তির সংহতি সধিন হয়নি? শাস্তি প্রতিষ্ঠা এবং শাস্তির 
সংহতি সাধন-_ছুটে! কিন্তু ভিন্ন জিনিস । কিছু সময়ের জন্যে ইতিহাসের দিক- 
পরিবর্তন ঘটতে পারে, এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বাসঘাতক দল ও জাপ- 
সমর্থক চক্রের অবস্থানের জন্য শাস্তির বিদ্লগ ঘটতে পারে । কিন্তু ঘটন! হচ্ছে এই 

যে, পিগনান ঘটনার পর শাস্তি এসেছে এবং তা কয়েকটি ঘটনার ফলশ্রুতি 
( জাপানের মূল হানাদারী নীতি, চীনের আত্যন্তরীণ শাস্তি প্রসঙ্গে সোঁভিক্লেত 

ইউনিয়নের এবং তাছাড়া! ব্রিটেন, মাঁফিন যুক্তরষ্টি ও ফ্রান্সের অল্লুকূল মনোভাব, 
চীনের জনগণের চাপ, সিয়ান ঘটনার সময়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শান্তি 

নীতি ও ছুটি শাসন-বাবস্থার মধ্যের বিরোধ মিটিয়ে নেবার নীতি, বুর্জোয়াদের 

মধ্যেকার বিভেদ, কুওমিনতাঙ্ডের মধ্যেকার বিভেদ প্রভৃতি ); শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা 

বা ত৷ বিদ্রিত করা চিয়াং কাই-শেকের একক ক্ষমত। দ্বারা! আর সম্ভব নয়। শাস্তি 

বিদ্রিত করতে হলে তাকে বহু শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে১ তাকে জাপানী 

সাম্রাজ্যবাদ ও জাপ সমর্থক চক্রের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে হবে । নিঃসন্দেহে 

জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও জাপ-সমর্থক চক্রের আপ্রাণ প্রচেষ্টাই হুচ্ছে চীনের গৃহুযুদ্ধকে 

দীর্ঘস্থায়ী করা । এই মুল কারণটির জন্যেই এখানে শাস্তি সংহত হচ্ছে 
না। এই যখন অবস্থা, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছি যে "গৃহযুদ্ধ 
বন্ধ কর” এবং "শাস্তির জন্য সংগ্রাম কর” এই পুরানে। শ্লোগানে ফিরে না পরিয়ে 

আমাদের এক ধাপ এগিয়ে নতুন ক্পোগান দেওয়া! উচিত-_“গণততম্ত্রের জন্য সংগ্রাহ 

কর” । কারণ দেশের আভ্যন্তরীণ শাস্তির সংহতি সাধন ও জাপানের 

বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে আসার এটাই হল একমাত্র পথ । 

পরম্পর ঘনিষ্ঠ সম্পকিত তিনটি শ্লোগান-__“শাস্তিকে সংহত কর, গিণতঙ্ত্রের 

জন্য সংগ্রাম কর”, এবং “সশস্ত্র প্রতিরোধ চালাও”_কেন আমর! দিচ্ছি? 
উত্তরটি হচ্ছে এই যে, আমর! চাইছি বিপ্রবের চাককে ঠেলে এগিয়ে নিতে এবং 
পরিস্থিতিও আমাদের তাই করতে দিচ্ছে । নতুন পধায় ও নতুন কর্তব্যকে বার! 

অস্বীকার করতে চাইছেন. কুণমিনতাডের “পরিবর্তন শুরু হওয়া+-কে ধারা অস্বীকার 
করতে চাইছেন, তারা কিন্তু সেই একই যুক্তিতে বিগত ফ্বেড় ব্সর ধরে বিভিন্ন 

শক্তি কর্তৃক শাস্তির জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে অজিত ফলকেই অস্বীকার করছেন, 

তাঁরা আগে:যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে যাবেন, তারা এক ইঞ্চিও এগোতে 

পারবেন না । 
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এই কমরেডভরা ঞরকম অযৌক্তিক যূল্য।য়ন কেন করছেন ? কারণ, বর্তমান 
পরিস্থিতির বিচার-বিঙ্সেষণে তীর মুল বিষয়টিকে বিশ্লেষণের হতে হিসেবে না 

ধরে কতকগুলি সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী ঘটনাকে (সাটোর কূটনীতি, স্থচৌ-এর 

বিচাঁর»২ ধর্মঘট দমন, উত্তর-পূর্ব বাহিনীকে৩ পূর্বদিকে সরিয়ে নেওয়া, 
জেনারেল ইয়াং হু-চেঙের বিদেশ গমন৪ প্রভৃতি ) স্তর ছিসেবে ধরেন । এরর 

ফলেই এই হতাশার ছবি। আমরা বলছি, কুওমিনতাঙের পরিবন শুরু 

হয়েছে এবং আমরা আরও বলছি, পুরোপুরি পরিবর্তন হয়নি । আমাদের 

পক্ষ থেকে এবং জনগণের পক্ষ থেকে নহুন চেষ্টা ছাঁড়া, আরও বিরাট ও 

কঠোব প্রচেষ্টা ছাড় কুওমিনতাঙের বিগত দশ বছরের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির 

পরিবর্তন সাধিত হুবে এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। ধার] প্রায়ই অত্যন্ত 

কঠোরভাবে কুণমিনতাঙকে নিন্দা করেন, মিয়ান ঘটনার সময়ে ধার] চিয়াংকে 

মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলেছিলেন এবং “টুং কুয়ানের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করে 

আমাদের পথ করে নেওয়ার'৫ কথা বলেছিলেন, মেই বেশ কিছু সংখ্যক 

নামজাদা “বামপন্থী” ব্যক্তিবুন্দ শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবছিত পরেই স্থুচৌ 

বিচারের মতো! ঘটনা ঘটায় অত্যন্ত অবাক হয়েছেন এবং তারা জানতে 

চাইছেন “কেন চিয়্াং কাই-শেক এখনো এই ধরনের কাজকর্ম করছেন ?” 

তাঁদের বোঝা উচিত, কমিউনিস্টর। বা! চিয়াং কাই-শেক-__এ্দের কেউই 

ভগবান নন বা তারা বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি নন, তারা একটি পার্টি বা 
একটি শ্রেণীর সদণ্য । কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্রবকে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে নিয়ে 

যেতে পারে, কিন্তু দেশের সমস্ত আবর্জনা! এক বাক্ির মধ্যে পরিষ্কার করতে 

পারে ন'। চিয্নাং কাই-শেক এবং কুওমিনতাঁঙের পরিবর্তন শুরু হয়েছে মাত্র, 

কিন্তু বিগত দশ বছর ধরে যেসব আবর্জনা জমা হয়েছে; সনিশ্চিতভাবেই তা 

পমগ্র. জনগণের পক্ষ থেকে কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া ত্রুত অপসারিত হতে পারে 
না। আমরা মনে করি, প্রবণতাটি শাস্তি, গণতগ্র ও প্রতিরোধের দিকেই 

আছে। কিন্কু এর অর্থ এই নয্প যে, পুরানো আবর্জনা-_গৃহযুদ্ধ, একনায়কত্ব 
এবং প্রতিরোধ না করা--কোঁনরকম কঠোর প্রচেষ্ট। ছাড়াই দূর করা সম্ভব 

হবে। কেবলমান্র স্থদীর্থকালব্যাপী সংগ্রাম এবং সৃকঠিন পরিশ্রমের মধ্য 
দিয়েই আমর] পুরানো আবর্জনা ও পুরানো পঙ্কিলতা দূর করতে পারি এবং 

অবস্থার অবনতি, এমনকি বিপ্লবের বিপর্যয়কেও ঠেকাতে পারি । 

“তার! আমাদের ধ্বংদ করবার জন্য বন্ধপরিকর 1” কথাটি খুবই সত্য, 
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তারা সব সময়ই আমাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে । আমি এই হ্যুজিপূর্ণ 

মৃল্যায়ণের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, এৰং বাস্তবিকপক্ষে এই দিকটির প্রতি নজর 
না দেওয়ার অর্থ গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে থাকা । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারা 
যে আমাদেয় ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে, তাঁর পদ্ধতিগত কোন পরিবর্তন 

ঘটেছে কি? আমি মনে করি, পরিবর্তন ঘটেছে । যুদ্ধ এবং নিবিচার হত্যা 

থেকে সংস্কার ও প্রতারণা, কঠোর নীতি থেকে নরম নীতি এবং সামরিক 

নীতি থেকে রাজনৈতিক নীতিতে পরিবতিত হয়েছে । কেন এই পরিবর্তন 

হয়েছে? আমরা যেমন বুর্জোম়্াদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি, ঠিক 
একইভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সন্মুখীন হয়ে বুর্জোযারা এবং কুওমিনতাঙও 
সাময়িকভাবে বাধ্য হয়েছে সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে। 

সমস্যাটির বিচার-বিশ্লেষণের সময় এটিই আমাদের প্রাথমিক স্যত্র হওয়া উচিত। 

ঠিক একই কারণে, আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফরাসা সরকার সোভিযেত ইউনিয়নের 
প্রতি শক্রতা ত্যাগ করে মিত্রতা করেছে ।৬ আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ 

কার্কলাপও সামরিক ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবতিত হয়েছে । 

আমাদের দিক থেকে ষড়যগ্র বা ফন্দী আটার প্রয়োজন নেই, আমাদের উদ্দেশ্য 

হচ্ছে বুর্জোয়া ও কুওমিনতাডেব ঘে অংশ প্রতিরোধের সপক্ষে, তাদের সঙ্গে 

এক্যবদ্ধ হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় জাপানী সাত্রাঙ্যবাদকে পরাজিত করা । 

গাগতন্্রের প্রস্থ 

'গণতন্ত্রেরে ওপর গোর দেওয়া! তুল, জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া 

সম্পুর্ণ জোর দিতে হবে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া গণতত্্রের 

কোন আন্দোলনই হতে পারে ন।। অধিকাংশ লোক কেবল জাপানকেই 

রুখতে চায়, গণতন্ত্র চায় না, এবং আজ যা! প্রয়োজন তা হচ্ছে আর একটি 

নই ডিসেম্বরের আন্দোলন ।১৭ 

আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব। এর আগের স্তরে (অর্থাৎ ১৯৩৫ এর »ই 

ভিসেম্বরের আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে "৯৩৭ এর ফেব্রুয়ারী মাসে কুওমিন- 

তাঙের কেন্দ্রীয় কারধকরী কমিটির তৃতীয় বধিত অধিবেশন পর্ধস্ত ) অধিকাংশ 

লোকই কি শুধু জাপানকে প্রতিরোধ করতেই চেয়েছিল? তারা কি অভ্যন্তরীণ 

শান্তি চায়নি? তখন কি অভ্যন্তরীণ শাস্তির ওপর জোর দেওয়া তৃল 

হয়েছিল? জাপানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া কি অভ্যন্তরীণ শাস্তির 
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আন্দোলন করা অসম্ভব হয়েছিল? (স্থইচুয়ানের প্রতিরোধ সমাধির পরই 
সিয়ান ঘটন1 ঘটে এবং কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত 

অধিবেশন হয়, এবং বর্তমানেও হুইচুয়ান প্রতিরোধ বা নই ডিসেম্বরের 

আন্দোলনের মতো কিছুরই অস্তিত্ব নেই।) প্রত্যেকেই জানত, জাপানকে 
প্রতিরোধ করতে হলে আভ্যন্তরীণ শাস্তির অবশ্ঠই প্রয়োজন, আভ্যন্তরীণ শাস্তি 

ছাড়া! জাপানকে গ্রতিরোধ করা সম্ভব নয় এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার 
এক শর্ত হচ্ছে আভাস্তরীণ শাস্তি । আগের স্তরের সমস্ত জাপ-বিবোধী 

কার্কলাপে__সে প্রত্যক্ষই হোক আর পরোক্ষই হোক--(৯ই ডিসেম্বর 

আন্দোলন থেকে শুর করে কুওমিনতাঁঙ কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটির তৃতীয় বধিত 

অধিবেশন পর্যন্ত ) আভ্যন্তরীণ শাস্তির সংগ্রামকে কেন্দ্রীয় কর্তব্য বলে ধরা 

হয়েছিল এবং তাই ছিল কেন্দ্রবিন্দু, জাপ-বিরোধী আন্দোলনের সবচাইতে 
দরকারী বিষয় । 

একইভাবে আজ, নতুন স্তরে, জাপানকে প্রতিরোধের জন্য গণতন্ত্র হচ্ছে 

সবচাইতে প্রয়োজনীয় জিনিস, এবং গণতঙ্ত্রেরে জন্য কাজ করার অর্থই হচ্ছে 

জাপানকে প্রতিরোধের জন্য কাঁজ করা। প্রতিরোধ আর গণতন্ত্র পরস্পর 

নির্ভরশীল, যেমন পরস্পর নির্ভরশীল প্রতিরোধ আর আত্যন্তরীণ শাস্তি এবং 

গণতন্ত্র ও আত্যন্তরীণ শাস্তি। গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিরোধের গ্যারাষ্টি, আবার 
প্রতিরোৌধই পারে গণতন্ত্রের জন্ত আন্দোলনকে (বিকশিত করবার প্রয়োজনীক্ণ 

অনুকূল অবস্থা হ্থত্রি করতে। 
আমরা আশা করাছ, এই নতুন স্তরে জাপানের বিরুদ্ধে বহু প্রত্যক্ষ এবং 

পরোক্ষ সংগ্রামের সম্ভাবনা দেখা দেবে বাস্তবিকপক্ষে তা হবেও--এবং 

এগুলিই প্রতিরোধ-বুদ্ধকে উদ্দীপন! দেবে এৰং গণতস্ত্রেরে আন্দোলনকে 

বিরাটভাৰে সাহাধ্য করবে। কিন্তু ইতিহাস যে বিপ্লবী দায়িত্ব আমাদের 

ওপর অর্পন করেছে, তার মর্মবস্ত ও সারকথ৷ হচ্ছে গণতন্ত্র অর্জন কর । তাহলে 

গণতন্ত্রের উপর জোর দিতে থাকা কি ভূল? আমি তা মনে করি না। 

'জাপান পিছু হটে যংচ্ছে। বুটেন ও জাপান কাধতঃ একট] ভারসাম্য 

প্রতিষ্ঠার জন্য ঝুকে পড়েছে এবং নানকিং আগের চাইতে অনেক বেশি 
দ্োছুলামান।, ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম সম্বপ্ধে অজ্ঞতাই এই অহেতুক 
উৎকগ্ঠার কারণ । যদ্দি জাপানে একটি বিপ্লব হতো৷ এবং মত্যিসত্যিই চীন: 
থেকে সরে যেত, তাহলে সে চীন-বিপ্লবকে সাহাধ্যই করত এবং আমর] যা 

৩৭৯ 



চাই ঠিক তাই হতো, আগ্রাসনের বিশ্বফ্রপ্টের ধ্বংসের সুচনা হতো।। তাহলে 
আর কোন উৎকগ্ঠার অবকাশ থাকত দি? কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, এরকম কিছুই 

"ঘটতে যাচ্ছে না। সাটোর কূটনৈতিক চালগুলি, হচ্ছে একটা বড় রকমের 
যুদ্ধ-প্রপ্তুতির প্রস্তাবনা মাত্র, এবং আমরা একটি বড় রকমের যুদ্ধেরই সম্মুখীন 

হতে যাঁচ্ছি। বুটেনের দোছুল্যমানতার নীতি তার কোন কাজেই আসছে ন।, 
বরং জাপানের সঙ্গে তার স্বার্থের সংঘর্ই সুনিশ্চিত করে তুলেছে। যদি 

নানকিং বেশিদিন টালবাহানা করে, তবে সে সমগ্র জাতির শত্রু হয়ে দাড়াবে, 
এবং তার নিজন্ব স্বার্থ তাকে আর টালবাহানা! করতে দেবে না। একটা 

সাময়িক পিছু-হুটা ইতিহাসের সাধারণ নিময়কে পান্টে দিতে পারে না। তাই 
নতুন স্তরের অস্তিত্বকে বা কর্তব্য হিসেবে গণতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করাকে 

কারও অস্বীকার করা উচিত নয়। উপরস্ত সব সময়েই গণতন্ত্রের শ্লোগানটি 

যথোপযোগী, করিণ এটি প্রতিটি লোকের কাছেই সুস্পষ্ট ষে, চীনা জনগণের 

অতি সামান্যই গণতন্ত্র আছে, যাকে বিশেষ নেই বললেই হয়। প্রকৃত ঘটনাবলী 

এও দেখিয়েছে যে, নতুন স্তরের সংজ্ঞ! নির্ধারণ করা এবং গণতন্ত্রের লক্ষ্য কর্তব্য 

হিসেবে নির্ধারণ করার অর্থই হচ্ছে প্রতিরোধের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে 

যাওয়া | ঘটনা এগিয়ে গিয়েছে, আমর] যেন ঘড়ির কাট! ঘুরিয়ে না দিই ! 

'আমরা জাতীয় পরিষদের ওপর কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছি? কাঁরপ, এ 

এমন একটা জিনিস যা জীবনের প্রতিটি দ্রিককে প্রভাবিত করতে পারে, কারণ 

এটাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্ব থেকে গণতঙ্থে পৌছাবার সেতু, কারণ 
এ হচ্ছে জাতীয় প্রতিরক্ষার সঙ্গে সম্পকিত এবং একটি আইনসম্মত সংস্থ]। 

অনেক কমরেভ যে প্রস্তাব করেছেন, যেমন পূর্ব হোপেই এবং উত্তর চাহানু 
পুনরুদ্ধার করা, চোরা-চালানের৮ বিরুদ্ধে লড়াই করা, “অর্থনৈতিক 
সহযোগিতার”*৯ বিরোধিতা ইত্যাদি, এগুলি অত্যন্ত সঠিক । "গণতন্ত্র এবং 
জাতীয় পরিষদের জন্য লড়াই করার সঙ্গে এগুলির কোনরকম বিরোধিতা তো 

নেইই, বরং এরা পরস্পরের সম্পূরক । এখনো জাতীয় পরিষদ এবং জনগণের 
স্বাধীনতাই হচ্ছে আসল কথা । 

জাপানের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন লড়াই এবং জীবিকার জন্ত জনগণের সংগ্রামকে 
গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে-_-এ কথা সঠিক এবং কেউই 

তার বিরোধিতা করতে পারে না। তবুও বর্তমান পধায়ে কেন্দ্রীয় ও মূল্গ 

ব্যাপার হচ্ছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনত। | - 



বিপ্লবের ভবিষ্যৎ 
কিছু কিছু কমরেড এই প্রশ্নটি তৃলেছেন এবং "আমি তার সংক্ষিপ্ত উত্তরই মাত্র 

এখানে দিতে পারি । | 
একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে, প্রবন্ধের প্রথমার্ধ লেখ। শেষ হবার পরেই কেবল 

দ্বিতীয়ার্ধ লেখা সম্ভব। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য দৃঢ়চিত্ত নেতৃত্বই হচ্ছে সমা'জ- 
তন্ত্রের বিজয়ের পূর্বশর্ত । আমর! সমাজতস্ত্রের জন্য লড়াই করছি, এবং ধার! 
বিপ্রবী তিন নীতির মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন, তাদের সঙ্গে এই বিষয়েই 

আমাদের পার্থক্য রয়েছে । এই ভবিষ্যৎ মহান লক্ষ্যের দিকেই আমাদের 

বর্তমান প্রচেষ্টা পরিচালিত । এই লক্ষ্য যদি আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে 
অপসারিত হয়, তাহলে আমর! আর কমিউনিস্ট থাকি না। আবার, আমরা 
যর্দি আজকের কাজে গাফিলতি করি তাহলেও আমরা আর কমিউনিস্ট 

থাকি না। ্ 

আমর] বিপ্রবের উত্তরণের তত্বের১০ প্রবক্তা এবং আমর] গণতান্ত্রিক 

বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবে উত্তরণের লক্ষ্যের দ্বিকে নিয়ে যেতে চাই। 
গণতান্ত্রিক প্রজাতম্বের ক্লোগানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক 

বিপ্রব বিকশিত হবে । বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রাধান্য থেকে সরবহারাশ্রেণীর প্রাধান্তে 

পরিবর্তন একট! দীর্ঘকাঁলব্যাপী সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই হতে পারে। 

নেতৃত্বের জন্যে এই সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক এবং 

শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক চেতনার স্তরকে এবং সংগঠনকে উন্নীত 
করবার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির কাজের ওপর । 

সর্বহারাশ্রেণীর সবচাইতে দুঢ়চিস্ত মিত্র হচ্ছে কৃষকেরা! এবং তার পরেই 
শহরের পেটি-বুর্জোয়ার]। একম'ত্র বুজৌয়াশ্রেণীই নেতৃত্বের জন্য আমাদের সঙ্গে 

প্রতিযোগিতা করবে । 

বুর্জোয়াশ্রেণীর দোছুল্যমানত1 এবং তাদের পরিপূর্ণ বৈপ্লবিক নিষ্ঠার 

অভাবকে জয় করবার জন্চ আমাদের আস্থ!' রাখতে হবে জনগণের শক্তর ওপব্ 

এবং আমাদের নীতির অভ্রাস্ততাঁর ওপ্ুর, অন্যথায় বুর্জোয়াশ্রেণীই নেতৃত্ব দখল 

করে নেবে। 

একটি রুক্তপাত্হীন উত্তুরণই আমাদের বাঞ্চনীয় এবং তার জন্তেই আমর 

চেষ্টা চালিয়ে যাব, কিন্তু কি অবস্থা দীড়াবে তা নির্ভর করবে জনগণের শির 

ওপর । 



আমরা - বিপ্লবের উত্তরণের তত্বের প্রবক্তা, রটুক্কিপন্থীদের “স্থায়ী বিপ্রবের'৯১ 

তত্বের প্রবক্তা নই। গণতীন্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত প্রয়োজনীয় শ্তরগুলি 

অতিক্রম করবার: মধ্য দিয়েই আমর। সমাজতঙ্ত্রে পৌছাতে চাই । আমর! 

লেজুড়বৃত্তির বিরোধী, এবং একই সঙ্গে হঠকারিতা এবং অধৈর্ধপণারও 

বিরোধী । 

বুর্জোক়্াদের বিপ্লবে অংশগ্রহণ হ্বল্পগ্থায়ী, এই অজুহাতে তাদের বিপ্লবে 

ংশগ্রহণের বিরোধিতা করা, এবং বুর্জোয়াদের যে অংশ জাপ-বিরোধী 

€ একট আধা-পনিবেশিক দেশে ) তাদের সঙ্গে ধমত্রীস্থাপনকে আত্মনমর্পপ 

বলে অতিহিত করাটা হচ্ছে ই্রট্ক্কিপন্থী ব্যাখ্যা, যার পঙ্গে আমরা একমত নই | 

বস্ততপক্ষে আজকের দিনে এক্ূপ একটি মৈত্রী সমাজতঙ্তের পথে একটি আবশ্যকাঁন্স 

সেতু । ' 

কমাঁদের প্রশ্ন 

একটি মহান বিপ্লবকে পরিচাঙগগনা করার জন্ত প্রয়োজন একটি মহান পার্টির 
এৰং অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর কষীর || যদ্দি বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকে একটি ক্ষুদ্র ও 

নংকীর্ণ গ্রপ, এবং যদি পার্টি-নেতাঁরা এবং কর্মীরা হন সংকীর্ণমন।, অদুরদর্শী 
এবং অযোগ্য তাহলে ৪৫ কোটি পোকের চ'নের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই 
বিরাট বিপ্লবকে সার্থক করে তোল অসম্ভব। দীর্ঘদিন ধরেই চীনা কমিউনিস্ট 

পার্টি একটি বড় পার্টি, এবং প্রতিক্রিয়ার যুগে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও এখনও এটি 
একটি বড় পার্টি । এ পার্টির অনেক ভান ভাল নেতা এবং কর্মী আছে, কিন্ধ 
তবুও তা! যথেষ্ট নয়। আমাদের পার্টিদ্ংগঠনকে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত 

করতেই হবে এবং অত্যন্ত উদ্দেশ্তমূলকভাবে হাজারে হাজারে কর্মী এবং প্রথম 
শ্রেণীর নেতাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের অবশ্তই মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদে স্থশিক্ষিত, রাজনৈতিকভাবে ধুরদৃষ্টিসম্পন্ন, কাজে উপযুক্ত, 
আত্মত্যাগে পরিপূর্ণভাবে উদ্ধ্ধ, নিজে নিজেই সমন্তার ষোকাবেলায় সমর্থ, 

বিপদে ধীর ও স্থীরঃ এবং দ্বেশ, শ্রেণী ও,পার্টির কাজে অন্ুরক্ত ও আদক্ত হতে 

হবে। লাধারণ সদন্ত ও জনগণের সঙ্গে ঘোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কাজে পার্টি এই 
ধরনের কর্মী এবং নেতাদের ওপরেই ভরসা করে এবং জনগণের ওপর তাদের 
স্দূঢ় নেতৃত্বের ওপর ভরসা করেই পার্টি শক্রকে পরাজিত করতে পারে । এনৰ 
কর্মী এবং নেতাদের অবশ্ঠুই ন্থার্থপরতা, ব্যক্কিকেন্দ্রিক বীরপনা, হামবড়াভাব, 
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কুঁড়েমি, নিক্ষিয়তা, এবং সংকীর্ণমন] ওঁদ্ধত্য থেকে মুক্ত থাকতে হবে এৰং 

তাদের অবশ্ঠই নিংশ্বার্থভাৰে জাতয়া ও শ্রেণী-নায়ক হতে হবে। আমাদের 

পার্টির সাস্য, কর্মী এবং নেতাদের কাছে এরকম গুণ ও কাজের পদ্ধতিই 
পার্টি দাবি করে । যে শত শত প্রথম শ্রেণীর নেতা, লক্ষ লক্ষ স্দস্ত এবং হাজারে 

হাজারের কর্মী আমাদের আঘর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তারা আমাদের 
জন্য এই চেতনাগত উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন । নিঃসন্দেহে এ সমস্ত গুণ 

আমাদের অর্জন কর! প্রয়োজন । নতুনভাবে যাতে আমর! আমাদের গড়ে 
তুলতে পারি তার জন্য আমাদের আরও ভালভাবে কাজ করা দরকার এবং 

আমাদের নিজেদের বৈপ্লবিক মানকে আরও উন্নীত করা দরকার। এটাও 

কিন্ত যথে নয়। পার্টি ও দেশের মধ্য থেকে অনেক নতুন নতুন কর্মী ও 
নেতা আবিষ্কার করা আমাদের একট] অবশ্তকর্তব্য হিদেবে মনে রাখতে হবে। 

আমাদের বিপ্লব নির্ভর করে কর্মীদের ওপর | যেমন স্তালিন বলেছেন, “কর্মীরাই 

সবকিছু নির্ধারণ করে? |৯২ 

পার্টির মধ্যে গণতন্্রের প্রশ্ধ 

এই লক্ষ্যে পৌছাতে হলে আস্তঃপার্টি গণতন্ত্র একাস্ত প্রয়োজনীয় । পার্টিকে 

যদ্দি শক্তিশালী করে তুলতে হয়, তবে সমত্ত সঘস্তর্দের মধ্যে উদ্কোগ সঞ্চারের 
জন্য আমাদের গণতাগ্ত্রিক কেন্দ্রিকতাঁর প্রয়োগ ঘটাতে হবে। . গৃহযুদ্ধ ও 

প্রতিক্রিয়ার যুগে কেন্দ্রিকতাই ছিল বেশি। নতুন যুগে কেন্দ্রিকতাকে ঘনিষ্ঠ- 
, ভাবে গণতগ্ত্রের সঙ্গে অবশ্তই সংযুক্ত করতে হবে। আকন, আমরা গণতন্ত্রের 

প্রয়োগ করি এবং সমগ্র পার্টির মধ্যে উদ্োগের স্যোগ করে দিই, এবং 

এইভাবে বিপুল সংখ্যায় নতুন কর্মীদের শিক্ষিত করে তুলি, সংকীর্ণতা- 

ৰাদদের অবশেষকে অপসারণ করি এবং সমগ্র পার্টিকে ইম্পাত-দৃঢ়তাবে এক্যবন্ধ 

করি। 

লল্মেলনে এবং সমগ্র পার্টিতে এঁক্য 
রাজনৈতিক সমস্ষাবলীর ওপর এই লম্মেলনে যেসব ভিন্ন মত রাখা হয়েছিল, 

বিশ্লেষণের পর তাতে ষতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন 

এবং কয়েকজন কষরেডের 'নেতৃত্থে পশ্চাদদপসরণের ঘষে লাইন গৃহীত হয়েছিল, 

সেই আগেকার মতপার্থক্যেরও সধাধান হয়েছে১৩। এ থেকে প্রমাণিত 
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হচ্ছে ঘে, আমার্দের পার্টি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে এঁক্যবন্ধ। এই এক্য বর্তমান 
জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্রবের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি সষ্টি করেছে, 
কারণ কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টর এঁক্যের মাধ্যমেই সব কয়টি শ্রেণী ও 

সমগ্র জাতির এঁক্য সাধিত হতে পারে, শক্রকে পরাজিত করা যেতে পারে, 

এবং জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্রব সম্পন্ন কর! যেতে পারে । 

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তত্রণ্টের জন্য 
কোটি কোটি জসগনের সমাবেশ ঘটাও 

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্ুণ্টের পক্ষে কোটি কোটি জনগণকে টেনে 
'আনাটাই হচ্ছে আমাদের নিভূল রাজনৈতিক নীতি ও ঘনিষ্ঠ এক্যের লক্ষ্য । 

সর্বহারা, কষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়! "ব্যাপক জনতার মধ্যে আমাদের 
প্রচার, আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তোল? প্রয়োজন । বুর্জেয়াদের যে অংশ 
জাপ-বিরোধী, তাদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যও আমাদের তরফ থেকে 

আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন । পার্টির নীতিকে জনগণের নীতিতে পরিণত করতে 

হলে প্রচেষ্টা প্রয়োজন,-__দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টা, নিরবচ্ছিন্ন এবং স্তীব্র প্রচেষ্টা, 

ধৈর্যশীল ও যত্বশীল প্রচেষ্টা। এরকম প্রচেষ্টা ছাড়া আমরা কিছুই করতে 

পারব না। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট ও তার সংহতি সাধন, সেজন্য 

প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করা ও চীনে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাত্ন্র প্রতিষ্ঠা 
কর] এবং জনগণকে জয় করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা_এ ছুটি কাজ একেবারে 

অবিচ্ছে্ক । এরকম প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা যদ্দি কোটি কোটি জনগণকে 

আমাদের নেতৃত্বাধীনে আনতে সমর্থ হই, তবে আমাদের ধৈপ্রবিক দায়িত্ব 

অতি দ্রুত সম্পন্ন কর। সম্ভব হবে । আমাদের নিলদ্ব প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে 

আমর] সুনিশ্চিতভাবেই জাপ-সাম্রাজ্যবাকে উৎখাত করব এবং পরিপূর্ণ জাতীয় ও 
সামাজিক মুক্তি অর্জন করব। 

টাক! 
১। নিয়ান ঘটনার পর, যে আভ্যন্তরীণ শাস্তি পুন:প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তা 

বানচাল করে দেবার জন্য এবং যে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে 

উঠছিল তা! ভেঙে দেবার জন্য, জাপানী সাআজ্যবাদীর1 কুগমিনতাঙ কর্তৃপক্ষের 
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সামনে পাময়িক আপোষের টোপ ফেলে। তাদের তীবেদার অন্তর্মক্ষোলিয়ার 

ভূয়া স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে দ্রিয়ে নানকিঙের কুওখিনতাঙ সবকাবের প্রতি 

আহ্গত্য প্রকাশ করে ছুটি বিবৃতি প্রচার করানো হয়--একটি ১৯৯৩৬এর 

ডিসেম্বরে, আরেকটি ১৯৩৭এর মার্চে। আর জাপানী পররাষ্ট্ঃস্ত্রী সাটে। 

নিজে প্রকাপ্রেই চিম্নাং কাই-শেকের প্রশংসা করে অসম্ভব ধুতৃতার সে 
ঘোষণা করে যে, জাপান চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করবে, এবং চীনের 

রাজনৈতিক এঁক্যলাধন ও অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করবে । তাছাড়া, 
জাপানী পুঞ্জিপতি কেন্জি কোডামার নেতৃত্বে জাপান একটি তথাকথিত 

অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ দলকে চীনে পাঠায়, চীনের “আধুনিক বাষ্ট্রসংগঠনকে 
সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য । এগুলি ছিল আগ্রাসী পরিকল্পনা, 
এবং এগুলে। “সাটোর কৃটশীতি” নামে পরিচিত হয়েছিল। জাপ-সাআজ্যবাদের 
ছলনায় প্রতারিত লোকেরাই কেবপ এগুলোকে জাপানের পশ্চাদপসরণ, 
বলে আখ্যা দিয়েছিল । ্ 

২। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে জাপানকে প্রতিরোধ কর এবং দেশকে 

বাচাও আন্দোলনের নেতা শেন চুন-জু. এবং আরও ছয় জন নেতার বিচার হয় 

স্থচাও-এর কুওমিনত্াঙ হাইকোর্টে। এরা ১৯৩৬ আলের নভেম্বর মাসে 
লাংহাইতে গ্রেগ্জার হয়েছিলেন। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল প্রজা তন্ত্রকে 

বিপদগ্রস্ত করা”। প্রতিক্রিয়াশীল কুণ্মিনতাঙ কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের দেশ- 

প্রেমিক আন্দোলনকে দমন করবার জন্য এই ধরনের অভিযোগ তুরুপের তাস 

হিসেবে সাধারণভাবে প্রয়োগ করত । 

৩। সিয়ান ঘটনার আগে উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনীকে শেনসী এবং 

কানস্থ প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমাস্ত অঞ্চলে রাখা হয়েছিল এবং উত্তর শেনসীর 

লালফৌজের সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ফলে লালফৌজ ছার! 
বিপুলভাবে তার প্রভাবান্বিত হয়। পরবতাকালে এই বাছিনী সিয়ানে এক ' 

অভ্যুত্তান ঘটায় । ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে এই উত্তর-পূর্ব সেনাবাহীকে 
হোনান এবং আনহুই প্রদ্দেশে যেতে বাঁধা কর] হয়েছিল । লালফৌজের সঙ্গে 

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেস্টে এবং এই বাহিনীর মধ্যে অনৈক্যর বীজ 
বপন করবার উদ্দেস্টেই কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ 

করেছিল । 
৪1 জেনারেল ইয়ং হু-চো ছিলেন চীনের উত্তর-পশ্চিমের একজন 
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সাকব্িক নেতা । তিনি চ্যাং শুয়ে-লিয়াঙের সঙ্গে একযোগে সিয়ান ঘটন। 

ঘটান। কাজেই এই ঘটনার প্রধান পরিচালক ছু'জনের ছুই পদবী দিয়ে 

চযাঙ-ইয়াং কথাটি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল | চিয্লাং কাই-শেককে 
মুক্ত করে দেওয়ার পর চ্যাং তার সঙ্গে নানকিঙে গিয়েছিলেন, কিন্ত তাকে 
তক্ষুণি সেখানে আটক রাখা হয়। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে নানকিও- 

প্রতিক্রিয়ামীলের! ইয়ংকেও তার পদ থেকে অপসারিত করে এবং তাকে 

ছুটি নিয়ে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য করে। প্রতিরোধ যুদ্ধ আরম্ড হলে ইয়ং 

চীনে ফিরে আসেন এবং তাকে কাজে লাগাবার আবেদন জানান। কিন্তু 

চিয়াং কাই-শেক তাঁকে সারা জীবনের জন্য অস্তরীণ করে রাখে । ১৯৪৯ 

সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণমুক্তি ফৌজ যখন চুংকিং-এর পাশ দিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছিল, তখন কুগমিনতাঙ দল তাঁকে বন্দীশিবিরের মধ্যে হত্যা করায় । 

৫। টুং কুগ়্ান হচ্ছে শেনসী, হোনান এবং শানসীর সীমান্তের সামরিক 

দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ-পথ । সিয়ান ঘটনার সময় কুণমিনতাঙ দেনা- 

বাহিনী প্রধানতঃ এই প্রবেশঘ্ারের পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। পার্টির মধ্যে 
চেং কুও-তাও”র মতো জনাকয়েক প্রখ্যাত «বামপন্থী' ব্যক্তি লালফৌজকে 

*টুং কুয়ানের মধ্য দিয়ে বুদ্ধ করে বেরিয়ে যাওয়ার+ জন্য প্রস্তাব করে। তার 
অর্থ হলঃ কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লালফৌজ আক্রমণ সংগঠিত 
করুক। সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধানের যে নীতি কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ 

করেছিল, এ প্রস্তাব ছিল তার বিরোধী । 

৬। অক্টোবর বিপ্লবের পর দীর্ঘকাল ধরে ফরামী সাত্রাজ্যবাদীরা 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শক্রতামূলক নীতি অন্থসরণ করে এসেছে। 
১৯১৮ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চোদ্দটি 

শক্তি যে সশম্ব আক্রমণ চালিয়েছিল, তাতে ফরাসী সরকার সক্রিয় অংশগ্রহণ 

করে এবং এই আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পরেও তার! সৌভিয়েত ইউনিয়নকে 
একধত্সে করে রাখার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অন্থস্রণ করে চলে। ১৯৩৫ 

সালের মে মাসে ফরামী জনগণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শাস্তি-নীতির 

প্রভাবের ফলে এবং জার্মান ফ্যাসিইদের হারা ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কার ফলে 
ফ্রাঙ্স সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের এক চুক্কি করে--- 

যদিও তার প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এ চুক্তি পালন করেনি। 
“| চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৯৩৫ সালের »ই ডিসেম্বর পিকিগ্ডে 
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ধষেশপ্রেমিক ছাত্রদের বিক্ষোভত। এই আন্দোলন গৃহযুদ্ধের অবসান এবং 

জাপানের বিরুদ্ধে দশক প্রতিরোধের দ্বাবি তোলে এবং দেশব্যাপী অমর্থন 
লাভ করে। 

৮। চীনে জাপানী পণ্যের চোবা-চালান। 

৯। চীন-জাপান অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা এখানে বলা হয়েছে । 

১০। কাল” মার্ক ও ফ্েডরিখ এঙ্ষেলসের “কমিউনিস্ট পার্টির ইন্ডাহার', 

চতুর্থ খণ্ড; ভি. আই. লেনিনের “গণতাস্ত্রিক বিপ্লবে সামাজিক গণতম্্ের ছুই 
কোৌশল,”, ঘাদশ এবং জয়োদশ খণ্ড ; «সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির 
( বলশেভিক ) ইতিহাস, সংক্ষিগ্ত সংস্করণ, তৃতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অনুচ্ছেদ 
ভ্র্রব্য। 

১১। জে. ভি. স্তালিন, 'লেনিনবাদের ভিত্তি”, ৩য় খণ্ড; "অক্টোবর বিপ্লব 

এবং রুশ কমিউনিস্টদের রণকৌশল+, দ্বিতীয় খণ্ড; «'লেনিনবাদের প্রশ্ন সম্পর্কে” 
সৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য | 

১২। ব্তষ্টব্য : জে. ভি. স্তালিন--লালফৌজ এ্যাকাডেমির ক্নাতকদের 
প্রতি ক্রেমলিন প্রাসাদে প্রদত্ত বক্তৃতা”, মে, ১৯৩৫ । এই বক্তৃতার তিনি 

বলেছিলেন,...ছুনিয়াক্স সবচেয়ে দামী সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে দামী ও সবচেসে 
নির্ধারক হচ্ছে জনগণ ও কর্মীরা । এটা আমাদের অবশ্যই অন্থধাবন করতে 

হবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ““কর্মীরাই সবকিছু নিধারণ করে” ।, 
১৩। মতানৈক্যটা ছিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন এবং ১৯৩৫-৩৬ 

সালে চ্যাং কুও-তাওর পশ্চা্পসরপের লাইনের মধ্যে । এই থগ্ডের "জাপানী 

লাভ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল সম্পর্কে, প্রবন্ধের ২২ নং টীকা দ্রষ্টব্য। 
“আগেকার মতপার্থক্যেরড সমাধান হয়েছে*-_একথা বলে কমরেড মাও সে-তু 
লালফৌজের চতুর্থ বাহিনী কর্তৃক কেন্দ্রীয় লালফৌজে যোগ দেবার ঘটনাকে 
বোঝাচ্ছেন। পরবর্তীকালে চ্যাং কুও-তাও পার্টির প্রতি খোলাখুলি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা কনে এবং একজন প্রতিবিপ্রবীতে অধ:পতিত হস্ন। এতাবে সে 

ব্যক্তিগতভাবে একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্িত হয়ে যায়ঃ এবং তখন থেকে 

ঘর পার্টিলাইনের সঙ্গে তার মতপার্থক্যের কথা ওঠেনি । 



প্রশ্োগ সম্পর্কে 

জ্ঞান ও প্রয়োগের মধ্যে, জান! 

ও করার মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে 
জুলাই, ১৯৩৭) 

মার্সের আগে বস্তবাদ মানুষের সামাজিক গ্রুকৃতি এবং তাঁর এতিহাসিক 

বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানের সমশ্তাকে বিচার করত। এই কাঃণে এ 

বস্তবাদ লামাঞ্জিক প্রয়োগের ওপর জ্ঞানের নির্ভরশীলতা, অর্থাৎ উৎপাদন ও 

শ্রেণী-সংগ্রামের ওপর জ্ঞানের নির্ভরশীলত। উপলব্ধি করতে অক্ষম (ছিপ । 

সর্বোপরি, মাকবাদীরা উত্পাদনের ক্ষেত্রে মানবেন কাধকলাপকেই 

সবচেয়ে মূল বাস্তব কাধকলাপ বলে এবং তার অন্তান্ত সকল কাধকলাপের 

নির্ধারক বলে মনে করে । মানুষের জ্ঞান প্রধানতঃ তার বৈষয়িক উৎপাদনের 
কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে», এবং এই কাধকলাপের মধ্য দিকেই সে ক্রমে 

ক্রমে প্রকৃতির ঘটনা, বৈশিষ্ট্য ও নিয়মগুলিকে এবং তার নিজের ও গ্রাকাতির 
সস পাপ পপ পাপা ক 

আমাদের পার্টির মধ্যে কিছু কিছু মতান্ধ কমরেড ছিলেন, যাঁর! দীর্ঘদিন যাবৎ চীন! বিপ্লবের 

অভিজ্ঞত। বর্জন করেছিলেন । এর! এই সত্যকে অস্বীকার করতেন যে “মার্কসবাদ একটা অদ্ধ 

মতবাদ নয় বরং কাজের পথনির্দেশক' | ভার! মাকসীয় রচনাবলীর এখান-সেথান থেকে থুশীমতো 

প্রেক্ষাপটহীন টুকরো! উদ্ধ'তি সাজিয়ে মানুষকে ধাপ্প। দিতেন। আবার কিছু অভিজ্ঞতাবাদী 
কমরেডও ছিলেন ধার! দীর্ঘকাল যাবৎ নিজেদের থণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিজেদের আঁবদ্ধ 

করে রাখতেন এবং বিপ্লবী প্রয়োগের জন্য তত্বের গুরুত্ব বুঝতেন ন! বিপ্লবকে সমগ্রভাবে দেখতেন 

না। এরা অধ্যবসায়ের সঙ্গে হলেও অন্ধের মতে। কাজ করতেন। এই দুই ধরনের কমরেডদের 

ভুল চিন্তা, বিশেষ করে মতাদ্ধের ভুল চিস্ত।, ১৯৩১-৩৪ সালের চীন। বিপ্লবের বিপুল ক্ষতিসাধন 
করে, কিন্ত তৎসন্বেও এই ম্তাদ্ধদের মাকসবাদের লামাবলী গায়ে দিয়ে বু সংখ্যক কমরেডকে 

বিভ্রান্ত করেন। কমরেড মাও-সে-তুঙ “প্রয়োগ সম্পর্কে" প্রবন্ধটি রচনা! করেছিলেন মার্কসবাদী 

হাানতত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে পাটিতে মতান্ধতা এবং অভিজ্ঞতাবাদের অধ্যাত্মবাদ ভুলগুলি এবং 
বিশেষ করে মতাদ্ধতার ভুলগুলি উদঘাটিত কর!র জগ্। প্রবদ্ধটির নামকরণ কর! হয় “প্রয়োগ 
সম্পর্কে" কারণ ষতান্ধর প্রয়োগকে ছোট করে দেখে । আর এ মতাদ্ষতার অধ্যাত্মবাদ খুলে ধরার 

ওপর এই প্রবন্ধে বিশেষ জোর দেওয়] হয়েছে। এই প্রবন্ধটির বক্তব্যগুলে! কমরেড মাও সে তুঙ 

ইয়েনানে জাপ-বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতার উপস্থিত করেছিলেন। 

৩৮৮ 



মধ্যেকার সম্পর্ককে বুঝতে সক্ষম হয় এবং এই উত্পাদন কার্ধকলাপের মধ্য দিনে 
সে ক্রমশঃ মানুষের সঙ্গে মাহৃষের নির্দিষ্ট সম্পর্ক গুলিকেও বিভিন্ন পরিমাণে বুছতে 
সক্ষম হুয়। উৎপাদনের কার্ধকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এইজ্ঞান কিছুতেই 

অঞ্জিত হতে পারে না । শ্রেণীহীন সমাজে প্রত্যেক মানুষই সমাজের একজন 

সদন্ত হিসেবে অন্তান্ত সদস্যদের সঙ্গে সাধারণ প্রচেষ্টায় যোগ দেয়, নির্দিই 
উৎপাদন সম্পকে প্রবেশ করবে এবং মানবজাতির বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন 

মেটাবার জন্য উত্পাদ্ন-কর্মে লিপ হয় । আবার মকল রকমের শ্রেণীব্ভক্ত 

সামাজেই বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর সদশ্ঠরাও বিতিম্নভাবে নির্দিষ্ট উৎপাদক অম্পর্ক- 

গুলিতে প্রবেশ করে এবং মানবজাতির বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন মেটাবার 

জন্ত উতৎ্পাদন-কর্মে পপ হয় । এ-ই হুচ্ছে মানুষের জ্ঞানবিকাশের মূল উত্স । 

মান্থষের সামাজিক অনুশীলন উৎ্পাদন-কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা 

গ্রহণ করে আরও আনেক বূপ-_ শ্রেণী-সংগ্রাঁম, রাজনৈতিক জীবন, বৈজ্ঞানিক 

ও শিল্পকলা । সংক্ষেপে বলতে গেলে, সামাজিক জাঁব হিসেবে মানুষ সামাজের 

বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। তাই মানুষ, কবল তার 

'বৈষপ্লিক জীবনের মধ্যে দিয়েই নয়, তার বাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের 

( উভয়ই ঘনিষ্ঠভাবে বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে জড়িত) মধ্য দিয়েও বিভিক্গ 
পরিষাণে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পাবে । 

এইসব অন্যান্য ধরনের মামাজিক প্রয়োগের মধ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের 

শ্রেণী-সংগ্রামই মানুষের জ্ঞানের বিকাশের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার কৰে । 

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে প্রত্যেকেই একটা নিধি শ্রেণীর সদস্য হিসেবে বাস করে, 
তাই ব্যতিক্রমহীনভাবে সব রকমের চিস্তাধারার উপরেই শ্রেণীর ছাপ থাকে । 

মার্কপবাদীরা মনে করে যে, মানবসযাজে উত্পাদনের কার্ধকলাপ নিম্নতর 

স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে ধাপে ধাপে বিকাশলাভ করে । কাজেই প্ররুতি সম্পর্কেই 
হোক অথব। সমাজ সম্পর্কেই হোক, মানুষের জ্ঞানও ধাপে ধাপে নিম্নতর থেকে । 

উচ্চতয় স্তরে বিকাশলাভ করে, অর্থাৎ অগভীর জ্ঞান থেকে গভীর জ্ঞানে, 
একমুখী জ্ঞান থেকে বহুমুখী জ্ঞানে বিকাশলাভ করে। ইতিহাসের একটা 
অত্যন্ত দীর্ঘ সময় পর্বস্ত মাচ্ছষকে সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে একতরফা ধারণার 

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছিল । কারণ, একদিকে যেমন শোষকশ্রেণীগুলির 

পক্ষপাতপুষ্ট মতামত সব স্ময়েই সামাজিক ইতিহাসকে বিরত করত, তেমনি 
অন্তদিকে ক্ষুত্রা়তনের উৎ্পাদন-ব্যবস্থা মানুষের দৃষ্টিকে সীমিত করে রাখত । 

১০০০ 



উৎপাদ্দনের বিরাট শক্তিগুলির ( বৃহৎ শিল্পের ) সঙ্গে আনুনিক সর্বহারাশ্রেণী 

আঁবিভূর্ত হওয়ার পরেই কেবল মানুষ সমাজের এঁতিহাপিক বিকাশ সম্পর্কে 
সাবিক ও এঁতিহাসিক ধারণ লাভ করতে এবং সমাজ স--র্কে নিজের জ্ঞানকে 
রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয় একটি বিজ্ঞানে--মার্কসবার্দের বিজ্ঞানে । 

মার্কপবাদীর! মনে করে যে, মানুষের সামাজিক প্রয়োগই বহির্জগৎ্ৎ সম্পকে 

মান্থষের জ্ঞানের সঠিকতা যাচাই করার একমান্ত্র মাপকাঠি । আসলে যা ঘটে 

তা এই যে, মানুষ যখন সামাজিক প্রয়োগের প্রক্রিয়ার ( বৈষয়িক লৎপাদন, 

শ্রেণী-সংগ্রাম অথব' বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা।র প্রক্রিয়ার) মধ্যে তার প্রত্তা- 
শিত ফললাভ করে, তখনই কেবল মান্থষের জ্ঞানের সঠিকতা প্রমাণিতা 

হয়। ঘযর্দি কোন মানুষ কাজে সাফল্যলাভ করতে চায় অর্থাৎ প্রত্যাশিত ফল 

পেতে চায়, তহেলে তার নিজের চিস্তাকে অবশ্ঠই বিষয়গত বহির্জগতের 

নিয়মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তুলতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে সে. 
প্রয়োগে ব্যর্থ হবে। ব্যর্থ হয়েই মাহুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজের 

চিন্তাকে সংশোধন করে বহিজগতের নিয়মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তোলে । 

তখন মাধ তার বিফপতাকে সফপতায় পন্িিবতিত করতে পাবে । “বিফলতাই 

সফলতার জননী' এবং 'ঠেকে শেখা” বলতে এটাই বুঝায় । ছান্দিক-বস্বদের 

জ্ঞানতত্ব প্রয়োগকে প্রথমে স্থান দেয়। এই তত্ব মনে করেযে, মান্ছষের 

জ্ঞানকে তার প্রয়োগ থেকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন কর! যায় না। যেসব ভ্রান্ত 

মতবাদ প্রয়োগের গুরুত্বকে অস্বীকার করে অথবা জ্ঞানকে প্রয়োগ থেকে 

বিচ্ছিন্ন করে, দ্বান্দবিক-বস্তবাদের জ্ঞানতত্ব সেইসব মতবাদের বিরোধী । তাই 

লেনিন বলেছিলেন, প্রয়োগ (তত্বগত) জ্ঞানের চেয়ে অনেক বড়, কারণ তার 

যে শুধু সর্বজনীনতার গুণই আছে তাই নয়, তাতে আছে আশু বাস্তবতার 

গুণও ।”১ দ্বান্বিক বণ্তবাদী মার্কসবাদী দর্শনের ছুটি সবচেয়ে উল্লেখঘোগ্য 

বৈশিষ্ট্য আছে। একটা হচ্ছে তার শ্রেণী-গ্রকৃতি। তা প্রকাশ্তেই ঘোষণ! 

করে যে, দ্বান্দিক বস্তবার্দ সর্বহারাশ্রেণীর সেবায় নিয়োঞ্জিত। অপরটা হচ্ছে 

এর বাস্তব প্রকৃতি । এতে গুরুত্ব দিয়ে বল! হয় যে, তত্ব প্রয়োগের উপর নির্ভর- 
শীল, তত্বের ভিত্তিই হচ্ছে প্রয়েগ, আবার তত্ব প্রয়োগের সেবা করে। জান 

বা তত্বের সত্যতা বিষয়ীগত অনুভূতির ঘ্বার] নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় 
দাহাজিক প্রয়োগে তার বাস্তব ফলাফলের হবার! । সামাজিক প্রয়োগই অত্যের 

একমাঝআ মাপকাঠি হতে পারে। দ্বান্বিক-বস্ধবাদের জানতদ্বে প্রয়োগের দৃটি- 
রী 



ভক্ীই হল প্রথম এবং মূল দৃর্টিভঙী ।২ 
কিন্ত মান্ষের জ্ঞান কিভাবে প্রয়োগ থেকে উদ্ভুত হয় এবং আবার 

প্রয়োগেরই সেবা করে ? আমরা যদি জ্ঞানের বিকাশের প্রক্রিয়ার দিকে তাকাই, 
ভাহলে এটা স্থম্পই হয়ে যাবে । র 

প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় মানুষ প্রথমে শুধুমাত্র বিভিক্প বস্তর বাহা রূপ, তাদের 

পরথক পৃথক দ্দিক এবং তাদের পরম্পর-বহিঃসম্পর্কগুলোৌকেই দেখতে পায়। 
যেমন, ইয়েনান পরিদর্শনে ধার! বাইরে থেকে আসেন তাদের কথাই ধরুন। 

প্রথম দু-এক দিন তারা দেখেন ইয়েনানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, বাস্তাবাট, 
বাড়ীঘর । অনেক লোকের সঙ্গে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ্ৎ হয় ; তারা ভোজসভায়, 
সান্ধ্য অন্ষ্ঠটানে, জনসভায় যোগ দেন, নান ধরনের কথাবাত্া শোনেন এবং 
বিভিন্ন রকমের দপিলপন্ত্র পাঠ করেন । এ সব কিছুই হল বন্তগুলোর বাহু রূপ, 

তাদের পৃথক পৃথক দিক, তার্দের বহিঃসম্পর্ক। এটাকে বল! হয় জানের 

ইন্জিয়গ্রাহু পর্যায়, অর্থাৎ ইন্দ্িয়ের ছারা অনুভূতি ও মনের উপর ছাপ পড়ার 

পরায় । অর্থাৎ ইয়েনানে এই বিশেষ বস্তগুলো পরিদর্শক-দলের সদস্যদের 

ইন্দড্িয়গুলোর ওপর ক্রিয়া করে, ত্ীদ্দের অন্থভূতিবোধকে জাগিয়ে তোলে, 
তাদের মস্তিষ্কে নানা ছাপ ফেলে, এবং এইসব ছাপের মধ্যেকার বহিঃসম্পকের 
একট ভাপাভাসা! ছবি এঁকে দেয়। এইটিই হুল জ্ঞানের প্রথম পর্যায়। এই 
পর্যায়ে মানুষ তখনও গভীর ধারণা গঠন করতে পারে না, পাবে না কোন 

যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত টানতে । 

সামাজিক প্রয়োগ চলার সঙ্গে সঙ্গে, যে বিষয়গুলো মানুষের প্রয়োগের 
মধ্যে মান্যের ইন্জিয়াহভূতির ও ছাপগুলোর জন্ম দেয়, সেই বিষয়গুলোর 
বন্ুবার পুনরাবৃত্তি ঘটে । তখন মানুষের মস্তিষ্কে জানলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে 
একট আকম্বিক পর্রিব্তন অর্থাৎ ভ্রত-অতিক্রমণ) ঘটে এবং ধারণা গঠিত হয়। 
এই ধারণাগুলো তখন আর বস্তগুলোর বাঁহু রূপ, তাদের পৃথক পৃথক দিক এবং 

ভাঙ্দের বহিঃসম্পর্ক নয়-__-সেগুলে। তখন বস্তর সারাংশকে» সমগ্রতাকে এবং 

অন্তঃসম্পর্ককে আয়ত্ত করে। ধারণা এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে শুধুমাত্র 
পরিমাণগত পার্থক্াযাই নয়, গুণগত পার্থক্যও রয়েছে। এইভাবে আরও 

এগিয়ে গিয়ে বিচার ও অন্থমানের সাহায্যে যুক্তিসঙ্গত দিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর 
তয়। 'সানকু ও ইয়ান ই'-তে৩ উল্লিখিত “ভর কৌচকাপেই মাথায় বুদ্ধি 
আপে বলতে অথবা চলতি কথায় “ব্যাপারটা ভেবে দেখি বলতে মান্য কর্তৃক 
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মন্তিফের ধারণাগুলোকে বিচার ও অনুমান গঠনে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাকেই 

বোঝায় । এইটি হলজ্ঞনের দ্বিতীয় পর্ধায়। যখন পরিদর্শক-দলের সাস্যরা 

বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার এবং তছুপরি ্রগুলো ভেবে দেখা"র কাজটি 
শেষ করেন, তখনই তীর] এই বিচারে এসে পৌঁছাতে পাবেন ঘে+ “কমিউনিস্ট 
পার্টির জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতি পূর্ণাঙ্গ, আস্তরিক এবং সাচ্চাঠ । 
এই বিচারে আপার পর, তাঁরাও যদ্দি দেশকে বাঁচাবার জন্ত একাবন্ধ হওয়ার 
ব্যাপারে সাচ্চা হন, তবে ত্ীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এই শিদ্ধাস্ত নিতে 

পারেন যে, “জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ সাফল্যলাভ করতে পারে । কোন 

বস্তকে জানার সথ্গ্র প্রক্রিয়ায় ধারণা, বিচার এবং অনুমানের এই পর্যায় হচ্ছে 

বেশি গুরুত্বপূর্ণ পধাক় । এই পধাক় হচ্ছে ধারণাত্ম (:2001851) জ্ঞানের পধায় । 

জানার আসল কাজটি হল ইন্দ্িয়ামভৃতি মধ্য দিয়ে চিন্তায় পৌছানো, ধাপে 
ধাপে বাস্তব বস্তর আভ্যন্তরীণ ছন্দের বিষয়ে, তার নিয়মবিধি সম্পর্কে এবং একটি 
প্রক্রিয়া ও আরেকটি প্রক্রিয়ার মধ্যেকার অস্তঃসম্পর্কের বিষয়ে উপলক্ধিতে 

পৌছানো, অর্থাৎ যৌক্তিক জ্ঞানে পৌছানো! । আবার বল! যায়, যৌক্তিক 
জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দরিয়গ্রাহ জ্ঞানের তফাৎ এখানেই ঘে, ইন্দিয়গ্রাহ জ্ঞান বস্তর 
পৃথক পৃথক দ্দিক, বাহ রূপ এবং বহিঃসম্পর্কের সঙ্গে সম্পূর্কযুক্, আর যৌক্তিক 
জ্ঞান সাধনের দিকে একটা বড় ধাপ অগ্রণর হয়ে বস্তর সমগ্রতা, সারাংশ ও 

অস্ত;সম্পর্কে গিয়ে পৌছায়, এবং পারিপাশ্থিক জগতে আভ্যন্তরীণ ছবন্বকে প্রকাশ . 

করে। হ্ুতরাং যৌক্তিক জ্ঞান পারিপাশ্থিক জগতের বিকাশকে তার 

লমগ্রতায়ঃ তার সমস্ত দ্িকগুলির অস্তঃসম্পর্কের মধ্যেআয়ত্ত করতে সক্ষম। 

অন্ভশীলনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং অগভীর থেকে গভীরেন্র দিকে 

জগ্রলরমান এই জ্ঞান-বিকাশের প্রক্রিয়ার হান্দিক-বস্তবাদী তত্ব মার্কসবাদের 

'আবিভাবের আগে কেউ কখনো উপস্থিত করেনি। মার্কসীয় বস্তবাঘই 

সর্বপ্রথম এই সমস্যার সঠিক সমাধান করে, বস্তবাদী ও ঘ্বান্বিক উভয় দিক 

থেকেই জ্ঞানের ক্রমগভীর গতিকে দেখিয়ে দেয়, এবং দেখিয়ে দেয় যে, সমাজে 

মানুষ তার উৎপাদন ও শ্রেণী-সংগ্রামের জটিল ও নিয়মিতভাবে পুবরাবর্তনশীপ 
প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ইন্দিয়গ্রাহু জ্ঞান থেকে যৌক্তিক জ্ঞানে এগিয়ে যায়। 
লেনিন বলেছিলেন, "পদার্থের বিমূর্তকরণ (879908০0102), প্রকৃতির নিয়ম- 

বিধির বিমূর্তকরণ, মুল্য প্রভৃতির বিষৃত্তকরণ, সংক্ষেপে, সকল বিজ্ঞানসম্মত 

(সঠিক, গুরুত্বপূর্ণ, অন্রান্ত) বিযুর্ভকরণ প্রকৃতিকে আরও গভীরভাবে, ঘঠিকভাবে 
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এবং পুর্ণভাবে প্রতিফলিত করে ।৪ মার্কলবাদ-লেলিনবাদের মতে, জ্ঞানের 
প্রক্রিয়ার ছুটে! পর্যায়ের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বৈশিষ্টা আছে। নিম্ন পর্যায়ে 
জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে ইন্িয়গ্রাহ জ্ঞান হিসেবে, আর উচ্চতর পরায়ে তা 

আত্মপ্রকাশ করে যৌক্তিক জ্ঞান ছিসেবে। কিন্ত উভয় পর্যায়ই জ্ঞানলাভের 
একক প্রক্রিয়ার অংশ । ইন্দরিয়গ্রাহ জ্ঞান এবং ধারণাত্ক জ্ঞান গুণগতভাবে 

পথক, কিন্ত পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়--প্রযোগের ভিত্তিতে তারা উ্রকাবদ্ধ । 

আমাদের প্রয়োগ প্রমাণ করে যেঃয। অন্ভব করা যায় ত! তৎক্ষণাৎ হাদয়ম 

করা যায় না, এবং যা হৃদয়ুক্গম কর। হ/য়ছে কেবল তাই অধিকতর গভীরভাবে 

অস্ুভব কর] যায়। ইন্দরিয়ান্ুভৃতি শুধুমান্র বস্তর বাহু রূপের সমস্তাটুকুই 
সমাধান করেও আর একমাত্র তত্বই পারে সারাংশের সমাধান করতে । এই 

উভয় অমন্তার সমাধানকে প্রয়োগ থেকে এতটুকুও আলা! কর] যায় না । কেউ 

কোন বস্তকে জানতে চাইলে তার সংস্পর্শে আসা অর্থাৎ সে বস্তর পরিবেশে 

বাপ করা (প্রয়োগ করা ) ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই । সামন্- 

ভান্ত্রক সমাজে পুঁজিবাদী পমাজের শ্যিষগুলি আগে থেকে জানা অসম্ভব 

ছিল, কাৰণ তখনও পুজিবার্দের আবির্ভাব ঘটেনি এবং তার আম্ুষঙ্ষিক 

প্রয়ৌগও ছিল না। একমাত্র পুঁজিবাদী সমাজবাদী সমাজ থেকেই মর্কসবাদের জন্ম 
সম্ভব ছিল। অবাধ পুঁজিবাদের যুগে মার্কমের পক্ষে সাআজ্যবাদী যুগের 

বিশেষ কতকগুলি নিয়মবিধি আগে থাকতে মৃতভাবে জান! অসম্ভব ছিল, 

কারণ সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ পুজিবাদের সর্বশেষ পর্যায় তখনও পর্যন্ত আবিভ ত 

হয়নি এবং তার আহ্ছযঙ্গিক প্রয়োগও ছিল ন]। একমাত্র লেনিন ও স্তালিনই 

পেরেছিলেন সেই দায়িত্বভার তুলে নিতে। খার্কস. এক্ষেলস, লেনিন ও 
স্তাপিনের মনীষার কথা বাদ দিলেও, ভারা যে তাদের তত্বগুলি প্রতিষ্ঠা করতে 

পেরেছিলেন তার কারণ প্রধানত: ছিল এই যে, তারা স্বয়ং তাদের সময়কার 

শ্রেণী সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োগে অংশগ্রহণ করে- 

ছিলেন। এই অবস্থ না থাকলে কোন মনীষার পক্ষেই সাফল্যলাভ করা 

সম্ভব ছিল না। প্রাচীনকালে যথন প্রধুক্তিবিষ্যা ছিল অনুন্নত, তখন “পণ্ডিত. 

ব্যক্ত ঘরে বসেই ছুনিয়ার সবকিছু জানতে পারেন”--এই কগা ছিল একেবারেই 

ফাকা বুলি। যদিও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্ক।র বর্তমান যুগে এই কথাটা কাজে 

পরিণত হতে পারে, তবুও ছুনিয়ায় যার] প্রয়োগে নিয়োজিত, তাঁরা হচ্ছে 

প্ররূত নিজন্ব জ্ঞানসম্পন্ন লোক | এইলব লোক তাদের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে খন 
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জান” লাভ করে আর তাদের সেই জান ঘখন রচন। ও প্রযুক্তিবিদ্ভার মাধাষে 

“পপ্ডিতব্যক্তির' কাছে পৌছায়, 'পশ্ডিতব্যক্তি”, একমাত্র তখনই পরোক্ষভাবে 

“ছুনিয়ার সবকিছু জানতে পারেন । আপনি যর্ণি কোন একটি বস্ত অথবা! 

একাধিক বস্ত প্রত্যক্ষভাবে জানতে চান, তবে বাস্তবকে পরিব্তন করার, সেই 

বস্ত অথবা! সেই একাধিক বস্তগুলি পরিবর্তন করার বাস্তব সংগ্রামে আপনাকে 
বাক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করতেই হবে, কারণ কেবল এইভাবেই আপনি মেই 

বস্ত বা সেই একাধিক বস্তগুপির বাহ রূপের সংস্পর্শে আসতে পারেন $ এবং 

_ বাস্তবকে পরিবর্তন করার বাস্তব সংগ্রামে ব্যক্তিগত অংশগ্রহনের মাধ্যমেই কেবল 

আপনি সেই বস্ত অথব! সেই একাধিক বস্তগুলির সারাংশকে উন্মোচিত করতে ও 

হৃাদয়জম করতে পারেন। আসলে প্রত্যেক মানুষই জ্ঞানলাভের জন্য এই পথেই 

চলে, যদিও কিছু লোক ঘটনাকে ইচ্ছারুতভাবে বিকৃত করে এর বিরুদ্ধে তর্ক 

করে থাকে। দুনিয়াতে সেই “সব্জাস্তা'-ই হচ্ছে সবচেয়ে হান্যাম্পদ ব্যক্তি, 

যার! পরের কাছে শোনা কিছু ভাপাভাসা কথ সংগ্রহ করে নিজেকে “ছুনিয়/র 

পয়লা নম্বরের জ্ঞানী” বলে জাহির করে। এতে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় থে, 

নিজের ক্ষমতা কতখানি সে ধারণাই তার নেই । জ্ঞান হচ্ছে একট! বিজ্ঞানের 

ব্যাপার । বিন্দুমান্রও কপটতা কিংবা অহুমিক1 এই ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য নয় 
যা দরকার ত1 ঠিক এর বিপরীত-_অর্থাৎ দরকার সততা ও বিনয়ের মনোভাব । 

যদি আপনি জ্ঞানার্জন করতে চান তাহলে বাস্তব জগৎকে পরিবতন কণার 

প্রয়োগে আপনাকে অবশ্তই অংশগ্রছণ করতে হবে। ঘর্দি অপনি নাশপাতির 

আবাদ জানতে চান, তাহলে আপনাকে অধ্শ্বই নাশপাতির পরিবর্তন করতে 

হবে, নিজের মূখে খেয়ে । য্দি আপনি পরমাণুর গঠন ও গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে 

চান, তাহলে পরমাণুটির অবস্থার পরিবতন ঘটানোর জন্ত ভৌত ও রাসায়নিক 

পরীক্ষা! নিরীক্ষা করতেই হবে যর্দি আপনি বিপ্লবের তত্ব ও পদ্ধতি জানতে 

চান, তাহলে আপনাকে অবশ্তই বিপ্রবে অংশগ্রহণ করতে হবে। সমস্ত প্ররূত 

জ্ঞানের উৎসই হচ্ছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । কিন্তু একজনের পক্ষে সবকিছুর 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। বাস্তবিকপক্ষে, আমাদের জ্ঞানের 

অধিকাংশই আসে পরোক্ষ অভিজ্ঞত। থেকে, যেমন, প্রাটীনকালের ও বিদেশের 
সকল জ্ঞান। আমাদের পূর্বপুরুষ এবং বিদেশীদের কাছে এই জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ 

অভিজ্ঞতার বিষয় । আমাদের পূর্বপুরুষ ও বিদ্বেশীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
সময়ে এই জ্ঞান ঘর্দি লেনিনের উল্লিখিত “বিজ্ঞানসশ্মত বিমুর্তকরণ'-এর শর্ড 
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প্বণ করে এবং বাস্তব বিষয়কে বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রতিফলিত করে, তাহলে 
এই জ্ঞান নির্ভরধোগ্য । অন্যথায় এই জন নির্ভরযোগ্য নয় |, শ্বতরাং একজন 

মাঙ্গষের জ্ঞান কেবপ ছটি অংশ নিয়ে গঠিত : একটি হুল প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা 
থেকে আসা, আরেকটি হল পরোক্ষ অভিজ্ঞতা! থেকে আসা । অধিকস্ধ, যেটা 

আমার কাছে পরোক্ষ অভিজ্ঞঙ1, অন্ত কারও কাছে সেট! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ।, 

অতএব, সমগ্রভাবে বিচার করলে, ধে কোন ধরনের জ্ঞানই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! 

থেকে অবিচ্ছেদ্য । সকল জ্ঞানই উৎপন্ন হয় মানুষের দৈহিক ইন্জরিয়যন্ত্রগুলির 

দ্বার! বাস্তব বহির্জগৎকে অন্থভব করার মধ্যে । যে ব্যক্তি এই ইন্দরিগাঙ্গভূতিকে 

অস্বীকার করে, প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতাকে অন্বীকার করে, অথবা! বাস্তবকে 

পরিবর্তন করার প্রয়োগে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণকে অন্বীকার কবে, পে বস্তবাদী 

নয়। এই কারণেই, “সবজান্তা” ব্যক্তিরা হাশ্যাম্পদ । একটি পুরানে। চীনা 

প্রবাদ আছে : “বাঘের গুগায় না ঢুকে বাঘের বাচ্চা কি ধরা যায়? কথাটি 
মানুষের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি সত্য জ্ঞানতত্বের ক্ষেত্রেও। 

প্রয়োগ ছাড়া জ্ঞান অপস্ভব। 

বাস্তবকে পরিবর্তন করার প্রয়োগের ভিত্তিতে উড্ভৃচ জ্ঞানের দ্বান্দিক- 
বস্তবাদী গতিকে-_জ্ঞানের ক্রমগভীর গতিকে--ম্পই করে বোঝাবার জন্য 

আরও কয়েকটি বাস্তব উদ্দাহরণ নীচে দেওয়। হল । 

পু"জিবাদী সমাজ সম্পকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বহারাশ্রেণী তার প্রয়োগের গুথম 

যুগে অর্থাৎ মেশিনভাঙ। ও স্বতঃগ্কৃ্ত সংগ্রামের যুগে কেবল জ্ঞানের ইন্জিগ্রাথ 
পর্ধায়ে ছিল । সেই যুগে সে শুধুমাত্র পুঁজিবাদের বাহু রূপের কতকগুলি পৃথক 

পৃথক দিক ও বহিঃসম্পর্ক জানত। পবহারাশ্রেণী তখনও ছিল 'নিজের-মধ্যেই- 
শ্রেণী' । কিন্তু সর্বহারা শ্রেণী যখন তার প্রয়োগের দ্বিতীয় যুগে, অর্থাৎ সচেতন 

এবং সংগঠিত অর্থনৈতিক ও রাঙ্জনৈতিক সংগ্রামের ঘুগে পৌছাল, ৩থন 
সর্বহাবাশ্রেণীর নিজের প্রয়োগের ফলে, দীর্ঘ সংগ্রামে নিজের অভিজ্ঞতার 

ফলে, এবং মার্কন ও এঙ্গেলস কর্তৃক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এসব অভিজ্ঞতার 

সার-সংকলনের মধ্যে মাকপবাদী তত্বের কটি করা ও তার দ্বারা সবহারাশ্রেণীকফে 

শিক্ষিত করে তোলার ফলেই সর্বহারাশ্রেণী পুঁজিবাদী সমাঙ্জের লারমর্মকে বুঝতে 

পারল, সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যেকার শোষণের সম্পর্কগুলিকে এবং পবহারাশ্রেণীর 

সিজের এতিহাপিক কর্তব্যকে বুঝতে পারল। আর তখনই সর্বহারাশ্রেণী “নিজের- 
জন্য-শ্রেণী'-তে পরিণত হল । 
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সাআজ্যবাদ সম্পর্কে চীন৷ জনগণের জ্ঞানের ব্যাপারেও এ একই কথা। 
প্রথম পর্যায় ছিল ভাসাভাসা, ইন্দ্রিয়গ্রাহথ জ্ঞানের পর্যায়, যর প্রতিফলন দেখা 

যায় থাইপিং স্বর্গ রাঁজ্যের আন্দোলনে এবং ই ভে থুগ্ান আন্দোলন* 
গ্রভৃতিতে নিধিচারে বিদেশী-বিবোধী সংগ্রামগুলির ক্ষেত্রে। কেবল ছিতীয় 

পর্যায়েই চীনা জনগণ ধারণাত্মক জ্ঞানের পধায়ে পৌছেছি”, সাম্রাজ্যবাদের 

ভেতরের ও বাইরের বিভিন্ন ছম্বগুলিকে দেখেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ থে ব্যাপক 

চীনা জনগণকে নিপীড়ন ও শোষণ করার জন্য চীনের মুত্স্দ্দি ও ফামস্তশ্রেণী- 
গুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এই মুল সতাকে দেখেছিল। ৯১৯ সালেব 

৪51 মে আন্দোলনের৭ কাছাকাছি সময়ে এই জ্ঞানের কু হয়েছিল । 

এরপর, যুদ্ধের কথ! বিচার কর' যাক । যারা যুদ্ধ পরিচালনা করে, তাদের 

বদি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ন' থাকে, তাহলে গেোভার দিকে তাবা একটি সনি 

ঘুদ্ধ (যেমন আমাদের বিগত দশ বছকের ক ব-বিপ্রবের যুদ্ধ) পরিচালন! 

সম্পকিত গভীর নিয়মবিধিগুলো উপলদ্ধি করনে পারবে না । গোড়ার প্রিকে। 

তাদের কেবল বেশ কিছু লভাই করার অভিজ্ঞতা! হবে এবং তার চেয়েও যা 

বেশি, অনেক পরাজয় সইতে হবে । কিন্তু এ” অভিজ্ঞতা ( জেতা পড়া গুপির 

অভিজ্ঞতা! এবং বিশেষ করে হার। লড়াইগুলির অভিজ্ঞতা ) ছ্বারাই তা 

গোটা যুদ্ধের অস্তনিহিত স্তর অর্থৎ এ নিদিষ্ট যুদ্ধর শিক্পমবিধিগ্রলোকে 
হাদয়ঙ্গম করতে, এবং বণনীতি ও রণকৌশল বুঝাতে সক্ষম হবে। এর ফলে 

আস্থার সঙ্গে তারা যুদ্ধ পারচাপন1] করতে সক্ষম হবে। যদ্দি, এ রকম মুহুত্তে 

অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে পরিষ্টালনভার তুলে দেওয়! হয়, তবে তাঁকেও যুদ্ধের 
সঠিক নিয়মবিধি হৃদয়ম কবজে পারার আগে অনেকগুলি পরাজয় সইতে হবে 

€ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে )। 

“আমি নিশ্চিত নই যে, এটা আম পারব।' যখন একজন কমরেড 
একটি ন্যস্ত কাজ গ্রহণ করতে ইতভ্ততঃ করে) তখন প্রায়শঃই এই মন্তব্য আমরা 

শুনতে পাই । নিজের সম্পর্কে তার এই অনিশ্চয়তা কেন? কারণ গ্চান্ত 

কাজটির বিষয়বগ্ত ও পরিস্থিতি সম্পর্কে হার কোন নিয়মিত উপলদ্ধি নেই, 
অথবা! এ ধরনের কাজের অতি অল্প সংস্পর্শে সে এসেছে ৰা একেবারেই 

আসেনি, এবং সেজন্য এ কাজের নিধারক নিয়মবিধিগুলি তার অনায়ত্ত। 
কাজটির প্ররুতি পরিস্থিতির পুংখান্থপুংখ বিশ্লেষণের পর নে নিজের সল্প 
বেশ কিছুটা নিশ্চিত হবে এবং কাজটি স্বেচ্ছায় করতে এগোবে। যদদিমে 
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কাজে কিছুটা সমক্প় ব্যয় করে এবং অভিজ্ঞতা! অর্জন কনে, দি সে এমন লোক 

হয় যে খোল! মন নিয়ে বিষয়ের গভীরে দৃষ্টি প্রসারিত করতে আগ্রহী এবং 
যদি সে এমন লোক না হয় যে সমস্তাকে বিষয়ীগততভাবে, একতরফাস্ভাবে এবং 
ভাসাভাসাভাবে বিচার করে, তাহলে কাজটিকে কিভাবে করতে হবে ষে বিষয়ে 

সে নিজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারবে এবং কার্ধসীধনে তার সাহস বহু গুণ বেড়ে 
যাবে। যারা বিষয়ীগত, একতরফা এবং ভাসাভাসাভাবে সমস্যাকে দেখে, শুধু 

ভারাই কোন জায়গাম্ম আসামাত্র পারিপাশ্বিক অবস্থা বিবেচনা না করে, 

ব্যাপারটাকে সামগ্রিকভাকে €( তার ইতিহান ও সমগ্র বর্তমান অবস্থাকে ) 
বিবেচন। না করে এবং ব্যাপারের পারাংশকেণ্ড (তার প্রকৃতি এবং তার ও 

অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যেকার অস্তঃসম্পর্ক ) উপলন্ধি না করেই আত্মতৃপ্তির সঙ্গে 

হুকুম জার করতে থাকে । এধরনের লোক হ্োচট ও 'আছাড খেতে বাধ্য । 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় বহির্জগতের বিষয়গুলির সঙ্গে 

যোগাযোগ হল প্রথম ধাপ। এটা ইত্্িয়াভীতির পধায়ের অন্তর্গত । দ্বিতীয় 

ধাপটি হল ইন্দরিয়ানুভূতিল তথ্যগুলিকে সাজিয়ে ও পুরর্থঠন করে সেগুলির 
স্ংশ্লেষণ (95170065126 ) করা । এটা ধারণা, বিচার এবং অন্তমান পায়ের 

তত্তর্গত। ইন্দ্রিয়গ্রাহু তথ্যগুলি যখন খুব সমৃদ্ধ ( অসংলগ্ন নয়) ও বস্তববাসন্থুগ 

(ভ্রান্ত নয় ) হয়, একমাত্র -তখনই সেগুলি সঠিক ধারণ! যুক্তি গঠনের ভিত্তি 
হতে পারে। 

এখানে ছুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন । 

প্রথমটি আগেই বলা হয়েছে, তবুও এখানে আবার বল! উচিত। সেটি হল 
ইন্দিয়গ্রাহা জ্ঞানের উপর ধারণাত্মক জ্ঞানের নির্ভরশীলতা । যিনি একথা মনে 

করেন যে, ইন্দ্িয়গ্রাহ জান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানের উদ্তব হওয়ার প্রয়োজন 

নেই, তিনিই একজন ভাঁববাদী। দর্শনের ইতিহাসে “যুক্তিবাদী" গোষ্ঠী রয়েছে, 

যারা কেবল যুক্তির বাঁস্তবতাকেই ম্বীকার করে, অভিজ্ঞতার বাস্তবতাকে 

স্বীকার করে না। তাদের বিশ্বাস, একমাত্র যুক্তিই নির্ভরযোগ্য আর 

ইন্দ্িয্নলন্ধ অভিজ্ঞতা নির্ভরযোগ্য নয়। এই গোষ্ঠী বিষয়কে উল্টো করে দেখাব 

ভুল করে থাকে । ধারণাত্মক জ্ঞান ঠিক এই কারণেই নির্ভরযোগ্য যে, তার 
উত্ম নিহিত রয়েছে ইন্দরিয়াহুভূতির মধ্যে । অন্যথায় তা হতো! উৎমহীন 

জলধার। বা শিকড়হীন গাছের মতো! মনগড়া, আত্মজাত কোন বস্ব, য| 
নির্ভরযোগ্য নয়। জ্ঞানলাতের প্রক্রিয়ায় ক্রম অনুযায়ী সর্বপ্রথম আসে ইন্জিয়লন্ধ. 
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'অভিজ্ঞতা। আমরা যে জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় লামাজিক প্রয্নোগের তাৎপর্ষের উপর 

বিশেষ করে জোর দ্বিই তার কারণ, একমাত্র সামাজিক প্রয়োগই মানুষের 
ফ্ঞানের জন্ম দিতে. পারে এবং মানুষকে বাস্তব বহির্জগৎ থেকে ইন্রিয়গ্রাহ 
অভিজ্ঞতা অর্জনে চালিত করতে পারে। যে লোক তার চোখ-কান বন্ধ রাখে 

এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বাস্তব বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তার 
কাছে জ্ঞান বলে কিছু থাকতে পারে না। অভিজ্ঞত1 থেকেই জ্ঞানের শৃচনা_ 

এই হল জ্ঞানতত্বের বস্তবাদ। | 

দ্বিতীয় বিষয়টি ছল এই যে, জ্ঞানকে গভীরতর কর দরকার, জ্ঞানের 

ইন্দরিয়গ্রাহ্থ পর্ধায়কে ধারণাত্মক পর্ধায়ে উন্নীত কর] প্রয়োজন-_-এটাই হুল 
জ্ঞানতত্বের ন্বঘবাদ৮। জ্ঞান নিয়তর, ইন্দিফগ্রাহ পর্যায়ে থেমে থাকতে পারে 

এবং শুধু ইন্দিক্গ্রাহথ জ্ঞানই নির্ভরযোগ্য, আর ধারণাত্মক জ্ঞান নির্ভরযোগ্য 
নয়--এইভাবে ভাবলে “অভিজ্ঞতাবাষের' এঁতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি করা 

হবে। এই মতবাদের ভুল হুল এটা না বোঝা যে, যদিও ইন্দ্রিহলন্ধ তথ্যগুলি 

বাস্তব বহির্জগতের কতকগুলি সত্যকে প্রতিফলিত করে (আমি এখানে সেই 

ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদের কথা বলছি না যা অভিজ্ঞতাকে তথাকথিত 

অস্তর্শন্র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে ), কিন্তু সেগুলি নিছক একপেশে ও ভাদাভালা, 

সেগুলি বিষয়কে অসম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে এবং বিষয়ের সারাংশকে 

প্রতিফলিত করে না। সম্পূর্ণভাবে কোন বিষয়কে তার সম্গ্রতার প্রতিফলিত 
করতে হলে, বিষয়ের সরাংশকে ও তার অস্তনিহিত নিয়মগ্ডুপিকে প্রতিফলিত 
করতে হলে প্রয্বোজন চিস্তার মাধ্যমে ইন্দ্রিনগ্রাহ্থ অনুভূতির সমৃদ্ধ তথ্যগুলিকে 

পুনর্গঠন করা--বাজে জিনিস পরিত্যাগ করে সারবস্ত বেছে নেওয়া, মিথ্যাকে 

বাদ দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করা,. এক বিষয় থেকে শুরু করে অন্ত বিষয়ে যাওয়া, 
এবং বাইরে থেকে স্তর করে ভেতরে যাওয়া । ধারণা ও তত্বের একট! 

প্রণালী গঠনের জন্ত প্রয়োজন ইন্দ্রিযগ্রাহ্ম জ্ঞান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানে একট! 

ক্রুত-অতিক্রমণ । এই পুনর্গঠিত জ্ঞান অধিকতর ফাক] বা অনির্ভরযোগ্য নয় । 
বরং বিপরীতভাবে, জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় প্রয়োগের ভিত্তিতে যা কিছু বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে পুনর্গঠিত হয়, তাইই, লেনিনের ভাষায়”_আরও গভীরক্ষপে, 
আরও সঠিকরূপে এবং তারও পরিপূর্ণরপে বাস্তব বিষয়গুলিকে প্রতিফলিত 
করে। এরই বিরুদ্ধে গ্থুল “ব্যবহারিক ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতাকে মর্ধাদা দেয়, 
কিন্তু তন্বকে অবজ্ঞা করে। সেজগ্ত তারা একটা সমগ্র বাস্তব প্রক্রিয়া সন্ধে 
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সামগ্রিক ধারণা করতে পারে না, তাদের স্পষ্ট দিকৃনির্দেশ ও দুরদৃষ্টি নেই, তার! 
মাঝে-মধ্যে ছু-একট| সাফল্যপ্রাণ্চিতে ও সত্যের আংশিক দর্শনেই আত্মতুষ্ট। 
এ ধরনের লোকের! যর্দি বিপ্রব পরিচালনা করে, তবে তার! বিপ্লবকে এক 

কানাগলিতে পৌছে দেবে। 

ধারণাত্মক জ্ঞান নির্ভর করে ইন্ছ্রিয়গ্রাহা জানের ওপর, এবং ইজ্জিয়গ্রাহ 

জ্ঞানকে উন্নীত করতে হয় ধারণাত্মক জ্ঞানে-_-এটাই হচ্ছে ছাম্বিক-বস্তবাদের 

জ্ঞানতত্ব । দর্শনশান্ত্ে 'যুক্তিবান্ বা 'অভিজ্ঞতাবাদ' কোনটাই জ্ঞানের 
এঁতিহাসিক ব1 ছান্দিক প্রকৃতিকে বোঝে না। যদিও মতবাদ ছুটির প্রত্যেকটির 
মধ্যেই সত্যের একটি দিক আছে (এখানে আমি বস্তবাদী যুক্তিবাঘ ও 
অভিজ্ঞতাবাদের কথাই বলছি, ভাববাদ্ী যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের কথা 

বলছি না), তবুও উভয় মতবাদই সমগ্র বিচারে জ্ঞানতত্বের ক্ষেত্রে ভ্রাস্ত। 

ইন্দ্রিয়গ্রাহছু থেকে ধারণাত্মক পর্যায়ে জ্ঞানের দ্বান্দিক-বস্তবাদী গতিটা জ্ঞানের 

একটা ছোটখাট প্রক্রিয়ার ( যেমন, কোন একটিমাত্র বস্ত বা কাজ জানার ) 

বেলায় যেমন সতা, তেমনি জ্ঞানের একট] বৃহৎ প্রক্রিয়ার ( যেমন, একটা 

গোটা সমাজকে বা! একট! বিপ্রবকে জানার ) বেলায়ও সত্য । 

কিন্ত জানের গতির এখানেই শেষ নয়। যদি জ্ঞানের দ্বাম্বিক-বস্তবাধী 

গতি ধারণাত্মক জ্ঞানে এসে থাঁমত, তাহলে কেবল অর্ধেক সমন্যার সমাধান 

'হতে৷ ৷ এবং মার্কসবাদী দর্শনের দিক থেকে তাঁতে শুধুমাত্র যে অর্ধাংশটি 
খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, লেই অর্ধাংশটুকুরই সমাধান হতো। মার্কসবাদী দর্শনের 
মতান্থনারে, বাস্তব জগতের বিধিনিয়ম বোঝা এবং এইভাবে তাকে ব্যাখ্যা 

করতে পান্নাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত নয়, বরৎ জঅমাহ্যাটা হচ্ছে বাস্তব 
বিধিনিয়মের জানের সাহায্যে জগৎটাকেই পুরোপুরি বদলে দেওয়া । মার্কসবাধী 
দৃষ্টিতে তত্ব গুরুত্বপূর্ণ এবং এর গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে লেনিনের 

এই ব্জ্তব্যে £ বিপ্রবী তত্ব ছাড়া বিপ্রবী আন্দোলন হতে পারে না।*” কিন্ত 

মার্কসবাদ তত্বের গুরুত্বের উপর জোর দেয় ঠিক এবং শুধুমাত্র এই কারণেই 

যে, তত্ব কর্মের পথনির্দেশ করতে পারে। যদ্দি আমাদের একটা নিভুল তত্ব 

'থাকে, কিন্তু যদি তা নিয়ে শুধু বকৃবকই করা হয়, যর্দি তাকে থোপের মধ্যে 
রেখে দেওয়া হয় এবং কাজে লাগানে। ন হয়, তাহলে সেই তত্বটি যত ভালই 

হোক না কেন তার কোনো তাত্পর্ধই থাকে না। প্রয়োগ থেকে জানের শুরু 

হয়, এবং প্রয়োগের মাধ্যমে অঙ্জিত তাত্বিক জ্ঞানকে আবার অবশ্তহ প্রয়োগে 
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ফিরে আসতে হবে। জ্ঞানের সক্রিয় ভূমিকা "কেবলমাত্র যে ইন্জিয়গ্রাহ জান 
থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানে সক্রিয়ভাবে ভ্রুত অতিক্রমণের মধ্যে ব্যক্ত হয় তা-ই 

নয়, বরং আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ধারণাত্মক জ্ঞান থেকে 

বিপ্লবী প্রয়োগে ভ্রত অতিক্রমণের মধ্যেও তা অভিব্যক্ত হয়। যে জ্ঞান 
জগতের নিয়মবিধিকে আক্সন্ত করে, তাকে অবশ্যই আবার জগৎকে পরিব্তন 

করার প্রয়োগে নিয়োজিত করতে হবে, তাঁকে নতুন করে কাজে লাগাতে 
হবে উত্পাদনের প্রয়োগে, বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োগে 

এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োগে । এটা হচ্ছে তত্বের পরীক্ষা ও 

বিকাশসাধনের প্রক্রিয়া, জ্ঞানের সমগ্র গ্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা । তত্ব বাস্তব 

সত্যের সঙ্গে সঙ্গত্িপুর্ণ কিনাঁ_এই সমস্যার গুবোপুরি সমাধান পূর্বোক্ত 

ইন্ডিয়গ্রাহহ থেকে ধারণাত্মক পর্যায়ে জ্ঞানের গতির মধ্যে হয়নি এবং হতেও 

পারে না। সমস্তাটির পুরোপুরি সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে ধারণাত্মক 

জ্ঞানকে আবার সামাজিক প্রয়োগে চালিত করা, তত্বকে প্রয়োগ করা এবং 

এতে প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য সাধিত হয় কিনা তা দেখা । প্রকৃতি-বিজ্ঞানের 

অনেক তত্বকেই স্ত্য বলে গণ্য করা হয়। তা কেবল এইজন্যে, নয় যে, 

প্ররৃতিবিজ্ঞ'নীরা যখন তত্বগুলো উত্তীবন করেছিলেন তখন তত্বগুলোকে সশ্য 
"বলে গণ্য করা হতো, বরং এইজন্তেই যে, এ তত্বগুলো পরবর্তা বৈজ্ঞানিক 

প্রয়োগেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । অনুরূপভাবে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে 

সত্য বলে গণ্য কর৷ হয় কেবল এইজন্তে নয় যে, মার্স, এল্লেলস, লেনিন এবং 

স্তালিন যখন বিজ্ঞানসম্মততাবে এ মতবাদ উদ্ভাবন করেছিনের, তখন সেটা 
সত্য বলে গণ্য করা হতো, বরং এইজন্তেও থে, পরবর্তী বিপ্রবী শ্রেণী-সংগ্রাম ও 
জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োগে এ মতবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । ছ্বান্দিক 

বস্তবাদ একটি সার্বজনীন সত্য, কারণ কেউই নিজের প্রয়োগে এর আওতা 

থেকে নিষ্কৃতি পেতে পাবে না। মানুষের জ্ঞানের ইতিহাস আমাদের এটাই 
শেখায় যে, বু তত্বই অসম্পূর্ণ, এবং কেবল প্রয়োগের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই এই 

অসম্পূর্ণতা দূর কর! যায়। বু তত্বই তূপ এবং প্রয়োগের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই 
সেসব তত্বের ভুলগুলি শোধরানো। যায়। সেজন্তই প্রয়োগ হল সত্যের 

মাপকাঠি, এবং সেজন্তই “জীবনের ও প্রয়োগের দৃষ্টিকোণই জ্ঞানতত্বের প্রথম ও 

মৌলিক দৃষ্টিকোণ হওয়া উচিত” |১০ স্তালিন ঠিকই বলেছেন, “বিপ্লবী প্রয়োগের 

সঙ্গে যুক্ত না হলে তত্ব হয়ে পড়ে উদ্দেশ্ঠহীন, ঠিক যেমন বিপ্লবী তত্বের দ্বারা: 



তার পথ আলোকিত ন' হলে প্রয়োগ অন্ধকারে পথ হাতভায় ।*৯১ 

এই পর্ধস্ত এসেই কি জ্ঞানের গতিবিধি শেষ হয়ে যায়? আমাদের 
উত্তর £ হ্যা, এবং সেই সঙ্গে না-ও বটে। বিকাশের কোন একটি পধায়ে 
কোন একটি বাস্তব প্রক্রিয়াকে (প্রাকৃতিকই হোক বা সামাজিক হোক ) 
পরিব্তন করার অন্থশীলনে যখন সমাজের মানুষ নিজেদের নিয়োজিত করে, 

তখন তারা! তাদের মস্তিষ্কে বাস্তব প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ও তাদের আত্মগত 

কর্মতৎপরতার সঞ্চালনেতরর ফলে তাদের জ্ঞানকে ইন্জিয়গ্রাহন পর্যায় থেকে 

ধারণাত্মক পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং প্র বাস্তব প্রক্রিয়ার নিয়ম- 

বিধির সঙ্গে সাধারণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পনা! বা কর্মস্থচী 
হুষ্টি করতে পারে। তারপর তারা এ চিন্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পনা! বা কর্ম- 

স্থচীগুলোকে এ একই বাস্তব প্রক্রিয়ার অনুশীলনে প্রয়োগ করে । এবং যদি 

তার! প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, অর্থাৎ যদি ত্র একই প্রক্রিয়ার 

প্রয়োগে তারা ত্র পূর্ব-নিন্বপিত চিন্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পন৷ বা কর্মন্থচীগুলোকে 
বাস্তবে রূপায়িত করতে অথবা মোটামুটিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে, 

তাহলে এ নিদিষ্ট প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানের গতিবিধি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য 
করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃতিকে বদলানোর প্রক্রিয়ায় একটি 

ইঞ্জিনীক্সারিং পরিকল্পনার বাস্তবে রূপায়ণ, একটা বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের সত্য 

প্রতিপাদন (৮21:5961017), একটা যস্ত্রেরে উৎপাদন বা কোন ফসল কাটা; 

অথবা! সমাজকে বদলানোর প্রক্রিয়ায় একটি ধর্মঘটের সাফল্য, একটি যুদ্ধে 

জয়লাভ বা একটি শিক্ষা পরিকল্পনার বূপায়ণ-_-এসব কিছুকেই প্রত্যাশিত 

লক্ষ্য অর্জন বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, 

প্রকৃতিকে বদলানোর প্রয়োগেই হে'ক অথবা সমাজকে বদলানোর প্রয়োগেই 

হোক, মান্থষের পৃর-শিরূপিত চিন্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পন] বা কর্মন্থচী কদাচিৎ, 

কোন পরিবর্তন ছাড়াই বাস্তবে রূপায়িত হয। এর কারণ, যার" বাস্তবকে 

পরিবত্তনে নিয়োজিত, তার। সাধারণতঃ বহু রকমের সীমীবদ্ধতার মধ্যে থাকে ॥ 

তার শুধুমাত্র প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্তাংক্রাস্ত পরিস্থিতির ছারাই 

সীমাবদ্ধ নয়, উপরস্ত বাস্তব প্রক্রিয়ার বিকাশ এবং তার প্রকাশের মাআর 

স্বারাও সীমাবদ্ধ (বাস্তব প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দক ও তার সারাংশ তখনও পর্যস্ত 

সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়েনি )। এই অবস্থায় প্রয়োগের প্রক্রিয়ার অভাবিতপূর্ব 

পরিস্থিতির আবিষারের ফলে চিস্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পনা বা কর্মস্থচী প্রায়ই 

৪০১ 
মাও (১ম)--২৬ 



আংশিকভাবে পাণ্টানো হয় এবং কখনো কখনো! পুরোপুরিও পাণ্টানো হয়। 
অর্থাৎ এমন ঘটনা ঘটে যে, পূর্ব-নিরূপিত চিন্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পনা ও কর্ষ- 

হুচীগুলি বাস্তবের সঞ্ষে আংশিকভাবে বা পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিলাধন করতে 
পারে না, সেগুলি আংশিকভাবে বা পুরোপুরিই তুল হয়। বহু ক্ষেঅেই 

দেখা যায়, বহুবার ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটার পরই কেবল জ্ঞানের ক্ষেত্রে 

ভুলগুলি সংশোধিত হয় এবং বাস্তব প্রক্রিয়ার নিয়মবিধিগুলোর সঙ্গে সামগন্ 

অগ্রিত হয়, এবং তার ফলে আত্মগতকে বাস্তবে ববপান্তরিত করতে পাব! যায়, 
বা অন্ত কথায়, প্রয়োগে প্রত্যাশিত ফল অজিত হয় । কিন্তু যেভাবেই হোক 

ন! কেন, এ ব্যাপার যখন ঘটে, তখন বিকাশের একট! নিিষ্ট পর্যায়ে একটা 
নিদিষ্ট বাস্তব প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের গতিবিধি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা 
যায়। 

তবে, প্রক্রিয়ার ক্রমাগ্রগতির দিক থেকে বলতে গেলে, মান্তষের জ্ঞানের গতি 

সম্পূর্ণ হয় না। প্রকৃতির ক্ষেত্রেই হোঁক বা সমাজের ক্ষেত্রেই হোক, প্রত্যেক 
প্রক্রিয়াই তার আভ্যন্তরীণ ছন্দ ও সংগ্রামের কারণেই এগিয়ে যায় ও বিকাশ- 

লাভ করে, এবং মান্গষের জ্ঞানের গতি ও সেই সঙ্গে এগিয়ে যাওয়। ও বিকাশ- 

লাভ করা উচিত। সামাজিক গতিপমূছের বেলায়, উপরে ষেমন বলা হয়েছে-_ 
সাচ্চা বিপ্রবী নেতাদের শুধুমাত্র নিজেদের চিন্তাধারা, তত্ব, পরিকল্পনা! বা 
কর্মস্থচীগুলিতে তুল আবিষ্কৃত হলে সেগুলি সংশোধনে পারদর্শী হলেই চলবে 
না, উপরস্ত যখন কোন একটি বাস্তব প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই এগিয়ে গেছে এবং 

বিকাশের এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে পরিবতিত হয়ে গেছে-_-তখন 

তাদের নিজেদের ও সমস্ত সহকর্মী বিপ্রবীর্দের আত্মগত জ্ঞানের মধ্যে আনুষঙ্গিক 
অগ্রগতি ও পরিবর্তন ঘটানোয় অবশ্যই পারদর্শা হতে হবে। অর্থাৎ তাদের 
অবশ্ঠই স্থিরনিশ্চিত হতে হবে, “যাতে প্রস্তাবিত নতুন বিপ্রবী কর্তব্য ও নতুন 

কাজের কর্মমচীগুলি পরিস্থিতির নতুন পতিবর্তনগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। 

বিপ্লবের সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে অতি ভ্রত। বিপ্রবীদের জানও যদি 

পরিবতিত অবস্থান্্যায়ী দ্রুত পরিবতিত না! হয়, তাহলে তার! বিপ্লবকে 
বিজয়ের দিকে পরিচাপন। করতে সক্ষম হবে না। 

অবশ্ঠ, প্রায়ই দেখ যায়, চিন্তা বাস্তবের পেছনে পড়ে আছে । এর কারণ 

মানুষের জ্ঞান বহু রকম সামাজিক অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে । বিপ্রবী 

বাহিনীর মধ্যে আমরা মেইদব গৌড়াদের বিরোধী, যাদের চিন্তা পরিব্র্তন- 
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শীল বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে না পেরে এতিহানিকভাবে দক্ষিণপন্থী 
হ্ুব্ধাবাদ হিমেবে আত্মপ্রকীশ করেছে । এইসব লোকেরা এটা দেখতে 

পাক নাষে, ছন্বসমূহের সংগ্রাম ইতিমধ্যেই বাস্তব প্রক্রিয়াকে ঠেলে সামনে 
এগিয়ে নিয়ে গেছে, অথচ এদিকে তাদের জ্ঞান পুরানে! পর্যায়েই থেমে 

আছে। সকল গৌড়াপস্থীর চিস্তাধারার এটাই হচ্ছে টৈশিষ্ট্য। তাদের 

চিন্তাধারা সামাজিক প্রয়োগ থেকে বিচ্ছি্ণখঞ তারা সমাজের রথকে পথ 

দেখিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পাবে না। তার! শুধু পিছিয়ে পডে 

ঘ্যান্ ঘ্যান করে যে, এটা বড্ড জোরে যাচ্ছে । তার! এ রথকে পেছনে টেনে 

রাথতে ব1 তাকে উপ্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে । 
“বাম বাগাড়ম্ববেরও আমরা বিরোধী । “বামপন্থীদের চিন্তাধার1 বাস্তৰ 

প্রক্রিয়ার বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্ধায়কে ছাড়িয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ 

নিজেদের অলীক কল্পনাকেই সত্য বলে মনে করে। আবার কেউ কেউ ঘে 

আদর্শ কেবল ভবিষ্তেই বাস্তবায়িত করা সম্ভব বর্তমানের মধ্যে সেই আদর্শের 

বাস্তবায়নের জন্ত গলদঘর্ম হয়। এব্রা জনগণের অধিকাংশের ব্তমান প্রয়োগ 

থেকে এবং বর্তমান বাস্তবতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং কার্ধ- 

কলাপে হঠকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । 

ভাখবাদ এবং যাঁঘিক বস্তবাদ, হ্ুবিধাবাদ এবং হঠকারিতা_এ সবেরই 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মগত এব্ং বাস্তবের বিচ্ছেদ, প্রয়োগ ও জ্ঞানের সংযোগ- 
হীনতা । বিজ্ঞানসম্মত মামাজিক প্রয়োগ হুল মার্কমবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্বের 
বৈশিষ্ট্য । এহ জ্ঞানতত্ব এসব ভ্রান্ত মতাদর্শের দৃঢ় বিরোধিতা! না করে পারে না। 
মার্কলবাধীরা মনে করে ষে, বিশ্বের অনাপেক্ষিক (81051565) ও সামগ্রিক 

বিকাশের প্রক্রিদ্াধারায়, প্রত্যেকটি নিদিষ্ট প্রক্রিয়ার বিকাশ হচ্ছে আপেক্ষিক, 
এবং সে্ন্তে অনাপেক্ষিক সত্যের অন্তহীন প্রবাহে বিকাশের কোন একটা নিিষ্ 
পর্যায়ের একটা বিশেষ প্রক্রিয়! সম্পর্কে ধানুযের জ্ঞান কেবল আপেক্ষিক সত্য 

মাত্র । অসংখ্য আপেক্ষিক স্যর মোট যোগফলহ অনাপোক্ষক সত্য৯২ । বাস্তব 

প্রক্রিয়ার বিকাশ ছন্ব ও লংগ্রমে পরিপূর্ণ” মানুষের জ্ঞানের গতিবিধির বিকাঁশও 
তাই। বাস্তব জগতের নকল দ্বান্দবিক গতি আগে হোক ব। পরে হোক মানষের 

জ্ঞানে প্রতিফলিত হুতে পারে । সামাজিক প্রয়োগে উদ্ভব, বিকাশ এবং বিলয়ের 

প্র্রিয়। যেমন অনস্ত, তেমনি মানুষের জ্ঞানেও উদ্ভব, বিকাশ এবং বিলম্বের 

প্রক্রিয়া! অনস্ত । মাহুষের প্রয়োগ--ঘ1] নিদিষ্ট চিন্তাধারা, তব, পরিিকল্পন! ব[ 
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কর্মস্থচী অঙ্্যায়ী বস্তগত বাস্তবতাকে পরিবর্তন করে--যতই অগ্রনর হতে থাকে, 
বস্তগত বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের জনও তদক্যায়ী গভীর থেকে গভীরতর 
হতে থাকে । বস্ভগত বাস্তব জগতে পরিবর্তনের গতিবিধির কখনই ঘেমন শেষ 

হয় না, তেমনি প্রস্নোগের মাধ্যমে সত্য সম্পর্কে মাক্ষের জ্ঞানার্জনেরও কথনই 

শেষ হয় না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মোটেই সত্যকে নিঃশেষিত করেনি 

বরং প্রয়োগের ধারায় সত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পথ বিরামহীনভাবে খুলে 

দিয়েছে । আমাদের পিদ্ধান্ত হচ্ছে বিষক্ীগতের ও বিষয়গতের, তত্ব ও প্রয়োগের, 

জানা ও করার মূর্ত ও এ্রতিহাসিক এঁক্য। 'বাম' হোক বা দক্ষিণ হোক-_- 
যা মৃত্ত ইতিহাস থেকে বিচ্যুত-_সে সমন্ত ভ্রান্ত মতাদর্শের আমর! বিরোধী । 

সমাজের বিকাশের বর্তমান যুগে ছুনিয়াকে সঠিকভাবে জানার এবং 
পরিবর্তন করার দাক্িত্বটি ইতিহাস সর্বহারাশ্রেণী এবং তার পাটির কাধে 
স্তন্ত করেছে। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অন্থযায়ী নির্ধারিত ছুনিম্নাকে পরিবর্তন করার 

প্রশ্নোগের এই প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই ছুনিয়ায় এবং চীনদেশে একটি এঁতিহাসিক 

মুহূর্তে পৌছে গেছে । এট! মানব ইতিহামের এক অভূতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ মৃহূর্ত। 
অর্থাৎ ছুনিয়া] থেকে এবং চীন থেকে অন্ধকাঁরকে সম্পূর্ণ নির্বান দেওয়ার 
এবং ছুনিয়াকে একটি অত্ভুতপূর্ব আলোকিত ছুনিয়ায় পরিবর্তন করার মুহুতে। 

ছুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য সর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্রবী জনগণের সংগ্রামে নিম্ন 

লিখিত কর্তব্যগুলির পরিপুরণ অন্তভূক্ত ঃ “বস্তগত জগতের পরিিবওন সাধন 
এবং দেই সঙ্গে নিজেদের মনোগত জগতের পর্িবতন সাধন-_নিজেদের 

জ্ঞানার্জন-ক্ষমতার পরিবর্তন শাধন এবং মনোগত ও বস্তগত জগতের পারস্পরিক 

ল্ম্পর্কের পরিব্ত সাধন । এরকম পরিৰ্তন ইতিমধ্যেই পৃথিবীর এক অংশে-_ 

সোভিয়েত ইউনিয়নে--এমে গেছে । সেখানে জনগণ পরিব্তনের এই প্রক্রিয়া- 

টিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । চীনের ও বাকী দুনিয়ার জনগণ এই পরিবর্তনের 

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে কিংবা! চলবে । এবং যে বস্তভগত জগতের পরিবওন 
করতে হবে» তাগ মধ্যে অন্তভূক্ত রয়েছে এ সমস্ত পরিব্তন-বিরোধীরাও। 
তাদের নিজেদের পরিব্তনের জন্য গ্বেচ্ছামূলক মচেতন পারিবর্তনের পর্যায়ে 
প্রবেশ করার আগে বাধ্যতামূলক একটি পধীয়ের মধ্য দিয়ে অবশ্যই যেতে হবে । 

যেদিন সমগ্র মানবজাতি শ্ষেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে নিজেকে এবং জগৎকে 

পরিব্তন করবে, সেদিনই শুরু হবে বিশ্ব-কমিউন্জিমের যুগ । 

প্রয়োগের মাধ্যমে সত্যকে আবিষ্কার করুন, এবং আবার প্রয়োগের মাধ্যমে, 
শি 
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সত্যকে যাচাই এবং বিকশিত করুন। ইঞ্জিয়গ্রাহছু জ্ঞান থেকে শুরু করুন 
এবং তাকে সক্রিয়ভাবে ধারণাত্মক জ্ঞানে উন্নীত করুন। তারপর ধারপাত্মক 

জ্ঞান থেকে শুরু করুন এবং বিবয়ীগত,ও বিষয়গত এই উভয্ জগৎকে পরিবর্তন 

করার জন্য সক্রিয়ভাবে বিপ্রবী প্রয়োগ পরিচালনা করুন। প্রয়োগ, জান, 

আবার প্রয়োগ এবং আবার জ্ঞান-_-এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে 
অস্তহীন চক্রাবর্তে, এবং প্রত্যেকটি চক্রাবর্তের সাথে সাথে প্রয়োগ ও জ্ঞানের 

অস্তর্ধস্কটি উচ্চতর সুরে উত্তীর্ণ হয় । এই হুল দ্ধান্বিক বস্তবাদের সমগ্র জ্ঞানতত্ব, 

এই হুল জান। এবং করার প্রীক্যের দ্বাম্থিক-বস্তবার্দী তত্ব । 

টীকা! 

১। হেগেলের “ফুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান'-এর তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রবন্ধ “ধারণ।' 

সম্পর্কে লেনিনের নোট থেকে উদ্ধৃত ; ভি. আই, লেনিন, “হেগেলের “যুক্কিশাস্ের 

বিজ্ঞান”-এর সংক্ষিঞ্থ সার" ( সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯১৪ ) দ্রষ্টব্য । 
২। কাল মার্কস, “ফয়েরবাক সম্পর্কে থিসিস” বসন্ত, ১৮৪৫) এবং ভি. আই. 

লেনিন, “বস্তবাদ এবং এমপিৰিয়োক্রিটিসিজম' ( ১৯০৮ সালের খ্িতীয়ার্ধে ), হিতীয় 

অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
৩। সান কুও ইয়ান ই" চতুর্দশ-পঞ্চরশ শতাবীর লো কুয়ান-চুং কর্তৃক রচিত 

একটি বিখ্যাত চীন! এঁতিহানিক উপন্তাস। 

৪। হেগেলের “যুক্তি-শান্ত্রের বিজ্ঞান*-এর তৃতীয় খণ্ড 'আত্মমুখী যুক্তি বা 

ধারণার মতবাদ" সম্পর্কে লেনিনের নোট থেকে উদ্ধৃত। ভি. আই. লেনিন, 

'ছেগেলের “যুক্তিশাস্তের বিজ্ঞান”-এর সংক্ষিপ্ত সার” দষ্টব্য | 

৫। থাইপিং হ্ব্গায় বাদ্দের আন্দোলন ছিল ১৯ শতকের মধ্যভাগে 
সংঘটিত ছিং রাজবংশের সামস্ততান্ত্রিক শাসন ও জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 

কুষকদের বিপ্রবী যুদ্ধ। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে কুয়াংমী প্রদেশের 

কুইপিং জেলার চিনথিয়ান গ্রামে এই বিপ্রবের নেতা হোং সিউশ্ছ্াক়্ান, 
ইন্নাং সিউ-ছিং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহ শব করেছিলেন আর ঘোষণা 

করেছিলেন 'ধাইপিং স্বর্গায় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । ১৮৫২ সালে থাইপিং বাহিনী 
কুয়াংসী প্রদেশে থেকে অভিধান শুরু কবে, আব ছনান, হুপে, কিছ্লাংসী ও 

আনছই প্রদেশের ভেতর দিয়ে অভিযান চালিয়ে নানকিং দখল করে ১৮৫৩ 
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দালে। তারপর থাইপিং বাহিনীর একট] অংশ নানকিং থেকে উত্তর অভিমুখে 
অভিযান চালিয়ে যেতে যেতে থিয়ানচিন শহরের নিকটে পৌছেছিল। কিন্ত 

থাইপিং বাহিনী তার দখলীকুত স্থানগুলিতে কোন স্দুঢ় ঘটি এলাকাই স্থাপন 

করেনি । উপরন্তু, নানকিংয়ে রাজধানী শ্বাপন করবার পরে এ বাহিনীর 

নেতৃস্থানীয় গ্রপ অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ভুল করে বসেছিল। সেই সক 
কারণেই এ বাহিনী অসমর্থ হয়েছিল ছিং সরকারের প্রতিবিপ্রবী বাহিনী এবং 

বৃটিশ, মাকিন ও ফরাসী হামলাকারীদের মিলিত আক্রমণের মোকাবিলা কধতে । 

আর শেষ পর্যস্ত ১৮৬৪ সালে এই বাহিনী পরাজিত হল । 

৬। ই হো থুস্বান আন্দোলন---১৯** সালে উত্তর চীনের কৃষক ও 

হস্তশিল্পীসাধারণের হ্বতঃস্কুর্ভভাবে গঠিত একটি বিরাট আন্দোলন । এই আন্দোলনে 

তীর! রহশ্তময় পদ্ধতিতে গুপ্ত সমিতি গঠন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত 

সংগ্রাম চালান । বুটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, ইতালি 

ও অস্ীয়া এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ এক্যবন্ধ সশস্ক শক্তি দিয়ে পিকিং ও 

থিক়ানচিন দখল করেছিল এবং অবর্ণনীয় বর্বরতার সাথে এই আন্দোলন দমন 

করেছিল । 

৭। ৪51 মের আন্দোলনটি ছিল সাম্রাজাবাদবিরোধী ও সামস্ততস্ত্রবিরোধী 

বিপ্রবী আন্দোলন । এই আন্দোলন ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে শুরু 

হয়েছিল। সেই বছরের প্রথমাধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীরা, অর্থাৎ বৃটেন, 
ফ্রা্স, আমেরিকা, জাপান, ইতালি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ, প্যারিসে এক 

বৈঠকে মিলিত হয়েছিল লুঠের মাল ভাগাভাগি করে নেবার জন্ত। আর এই 
বৈঠকে তারা স্থির করেছিল যে, চীনের শানতুং প্রদেশে আগের দিনে জার্মানী 
যেসব হ্থযোগ হবিধ! ভোগ করত, সে সবই জাপান পাবে। ৪ঠা মে তারিখে, 
পিকিংয়ের ছাত্ররা সর্বপ্রথম সমাবেশ ও বিক্ষোত মিছিল করে দৃঢ়ভাবে এর 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। এই আন্দোলনকে দমন করবার চেষ্টায় উত্তরাঞ্চলের 

যুদ্ধবাজ সরকার ত্রিশ জনেরও বেশি ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। প্রতিবাদে ধর্মঘট 
করে পিকিংয়ের ছাত্ররা» দেশের অন্যান্ত অঞ্চলের ছাত্ররাও এই ধর্মঘটে সাড়া 

দেয়। ওর] জুন তারিখে উত্তরাঞ্চলের বুদ্ধবাজ সরকার পিকিংয়ে আরও 

ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু করে, ছুই দিনের মধ্যে প্রায় হাজার খানেক ছাত্রকে 

গ্রেপ্ধার করে। শ৩রা জুনের ঘটনা সারা দেশের জনগণের ক্রোধকে আবুও 

বাড়িয়ে তোলে । €ই জুন থেকে শুরু করে শাংহাই ও অন্ভান্ত অনেক জায়গার 
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শ্রমিকরা পরপর ধর্মঘট করে, আর ব্যবসায্ীরাও তাদের দোকানপাট বন্ধ ব্াখে। 

স্তরুতে ঘা ছিল মুখ্যত: বুদ্ধিজীবীদের হ্বদেশপ্রেমী আন্দোলন, তাই অবিলম্বেই 
হয়ে উঠল দেশব্যাপী শ্বদ্ধেশপ্রেমী আন্দোলন । তাঁতে যোগ দিল সর্বহারাশ্রেণী, 

পেটি-বুর্জোয়! ও বুর্জোয়াশ্রেণী। এই ম্বদেশপ্রেমী আন্দোলনের প্রসারলাভের 

দঙ্গে সঙ্গে ৪ঠা মে'র আগে সুচিত সামস্ততত্ত্রবিরোৌধী এবং বিজ্ঞান ও গণপতঙ্ত্রের 

উন্নতিবিধায়ক নয়া সাংস্কৃতিক আন্দৌলনটি এক ব্যাপক আকারের বলিষ্ঠ বিপ্রবী 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিকশিত হয়ে ওঠে । আর এব প্রধান ধারাটি ছিল 

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার | 

, ৮। হেগেলের “যক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞান”-এব তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রবন্ধ ধারণা, 

সম্পর্কে লেনিনের নোট £ “বুঝতে হলে» অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বুঝাতে, অধায়ন 

করতে শ্তরু করতে হবে এবং অভিজ্ঞতা থেকে সার্জনীনতায় উন্নীত হতে হবে ।» 

“হেগেলের “যুক্তিশাস্ট্রের বিজ্ঞান”-এর সংক্ষিপ্ত সার' দ্রব্য । 

৯। ভি. আই. পেনিন, “কী করতে হবে? (শরৎ্কাল, ১৯০ ১-ফেব্রুয়ারী, 

১৯০২ ) প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ । | 

১০। ভি. আই. লেনিন, “বস্তবাদ এবং এষপিরিয়ে!ক্রিটিসিজম*, দ্বিতীয় 

অধ্যায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

১১। জে, ভি. স্তালিন, “লেনিনবাদের ভিত্তি ( এপ্রিল-স্কে ১৯২৪ ), তৃতীয় 

অংশ “তত্ব” । 

১২। ভি. আই. লেনিন, “বস্তবাদদ এবং এমপিরিযোক্রিটিসিজম”, দ্বিতীয় 

অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছে্ধ । | | 



হন্ সম্পর্কে 
( আগস্ট, ১৯৩৭ ) 

বস্তর মধ্যে ছন্দের নিয়ম, অর্থাৎ বিপরীতের এঁকোর নিয়ম হল বস্তবাদী 

ছন্ববাদের সবচেয়ে মৌলিক নিয়ম । লেনিন বলেছেন : প্রকৃত অর্থে হন্বাদ 
হচ্ছে বস্তর একেবারে সারমর্ষে (68821০5 ) ছন্দের পরধালোচন। ॥১ লেনিন 

এই নিয়মকে প্রায়ই ঘন্ববার্দের সারবস্ত বলতেন । তিনি এটাকে হছন্বাদের শাস 

বলেও অভিহিত করেছেন ।২ হৃতর1ং এই নিয়মটি নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিক্কে, 

আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্থ এবং অনেক দার্শনিক সমশ্টার আলোচন। করতে 

হবে। আমর] যর্দি এসব সমস্যা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণ। গড়ে তুলতে পারি, 

তাহলে আমরা বস্তবাদী ঘন্ঘবাদ সম্পর্কে একট মৌপিক উপলব্ধিতে পৌছাব। 
এই সমস্তাগুলো৷ হচ্ছে : ছুই বিশ্বদৃষ্টিভঙী, ছন্দের সর্বজনীনতা, ছন্দের বিশ্ষ্টতা, 
প্রধান ত্বন্ঘ ও একটি ছন্দ্বর প্রধান দ্বিক, হন্দের দিকগুলোর অভিন্নতা ও সংগ্রা, 

হুন্দে বৈরিতার স্থান । 

সোভিয়েত দার্শনিক মহলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেবোরিন সম্প্রদাস্সেরও 

ভাববাছ্বের ঘে সমালোচনা কল্প! হয়েছে, তা আমাদের মধ্যে গভীর ওঁৎ্হুক্যের কটি 

করেছে। দেবোরিনের ভাববার চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অত্যন্ত বাজে 

প্রভাব বিস্তার করেছে । এমন কথা বল! যায় না যে, আমাদের পার্টির ভেতরে 

মতাদ্ধ চিস্তাধারার সঙ্গে এ সম্প্রদায়ের দৃ্টিভঙগীর কোন সম্পর্কে নেই। হ্থতরাঁং, 
দর্শন সম্বন্ধে আমাদের বমান পরধালোচনার মূল লক্ষ্য হবে মতাদ্ধ চিন্তাধারার মূল 
উচ্ছেদ কর!। 

১। দুই বিশ্বদৃ্টিতঙী 

মাচছষের জ্ঞানের ইতিহাসে বিশ্ব-জগতের বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে চিরকালই 

দর্শন সম্পর্কে এই রচনাটি কমরেড ষাও সে-তুঙ তার প্রয়োগ সম্পর্কে রচনাটির পরে 

একই উদ্দেস্টে, অর্থাৎ শর বুগে পার্টির অভ্যন্তরে বিদ্ঞমান মতাস্ধতাপ্রহুত চিন্তাধারার মারাত্মক 
ভুলগুলি শোধরানোর জন্ক রচন! করেন। সর্বপ্রথমে ইয়েনানে জাপ-বিরোধী সামরিক ও 

রাজনৈতিক কলেজে ভাবণরূপে প্রদত্ত ত্রই রচনাটি 'মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী" তে 
অন্তভূক্ত করবার সময়ে লেখক এটিকে সংশোধন করেন । 
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ছটি ধারণা চলে এসেছে $ আধিবিস্তক ধারণ] এবং ছবন্ববাদী ধারণা । এ ছুটির 

ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে ছুটি পরম্পর-বিরোধী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী । লেনিন বলেছেন : 

বিকাশের ( বিবর্তনের ) ছুটি মূল ( অথব! ছুটি সম্ভাব্য? অথবা ছুটি 
এঁতিহাসিকভাবে লক্ষণীয় ? ) ধারণ] হচ্ছে: হাঁস ও বৃদ্ধির মধ্যে পুনরাবৃতি 

হিসেবে বিকাশ ; বিপরীতের এঁক্য হিসেবে বিকাশ (পরম্পর ব্যতিরেকী 

বিপরীতে এঁক্যের বিভাজন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক )।৪ 

এখানে লেনিন এই ছুটি পৃথক বিশ্বদৃ্টন কথাই উল্লেখ করেছেন । 

চীনে অধিবিচ্যার ল্যাব এক নাম স্ছ্যয়ান-ন্থ্যয়ে। ইতিহাসের এক স্থদীর্থ- 

কাল জুড়ে চীনে হোক বা ইউবোপে হোক, এই ধরনের চিন্তা, যা ভাববাধী 

বিশ্বৃষ্টিতঙ্গীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, মানবি ক চিন্তাধারায় প্রধান স্থান দখল করেছে । 
ইউরোপে প্রথমদিকে বুর্জোয়াদের বস্তবাদ্ দিল আধিবিদ্যক । ইউরোপের 

বন্ধ দেশে সামাজিক অর্থনীতি ধখন পুজিবার্দের অততযান্নত স্তরে অগ্রসর হয়েছে, 
উৎপাদনশক্তি, শ্রেণী-সংগ্র'যষ ও বিজ্ঞান সব কিছুই ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক 

ভরে বিকশিত হয়েছে এবং শিল্প-সর্বহারাশ্রেণী এতিহাসিক বিকাশের বৃহত্তম 

চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে, কেবল তখনই বস্তবাধী দ্বন্ববাছের মার্কসবাদী 

বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর অভ্যুদয় ঘটেছে । এর পরে, প্রকাশ্ঠ এবং নগ্ন প্রতিক্রিয়্াঈীল 
ভাববাদ ছাড়াও, বুর্জোক়্াশ্রেণীর মধ্যে স্থল বিব্তনবাদের আবির্ভাব ঘটেছে 
ব্ম্তবান্দী ছন্ববাদের বিরোধিতা করার জন্য | 

আধিবিদ্ধক বা স্ুুল বিবর্তনবাদী বিশ্বুষ্টিভঙ্গী বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন, নিশ্চল 
ও একদেশদশীভাবে দেখে । এটা বিশ্বের সকল বস্তকে এবং তার্দের রূপকে 

ও তার্দের প্রঞজাতিকে (৪১০৪০৪5 ) মনে করে চিরস্থায়ীভাবে পরম্পর-বিচ্ছিন্ন 

এবং অপরিবর্তনীয় । পরিব্তন যা হয় তা কেবল পরিমাণের হাস বা বৃদ্ধি 

অথবা স্থানের পরিব্্তনে । তাছাড়া, এরকম হ্রাস বা বৃদ্ধি অথবা স্থানের 

পরিবত্নের কারন বস্তর ভেতবে নয়, বাইরে অবস্থিত, অর্থাৎ, এর চালিকাশক্তি 

রয়েছে বাইরে । আধিবিগ্ভকদের মতে, বিশ্বে সকল বিভিন্ন প্রকারের বন্ধ 

এবং তাদের সক বৈশিষ্ট্য তাঁদের প্রথম সৃষ্টির কাল থেকে একই অবস্থার 

আছে। পরবর্তাকালের যেটুকু পরিবর্তন হয় তা শুধু পরিমাণগত প্রসারণ 

বা সংকোচন । তাপ! মনে করেন যে, চিরকাল ধরে একটা বস্ত “কবল একই 

প্রকারের বস্ত হিসেবে বারংবার নিজের পুনরাবৃত্তি করে যেতে পারে, কিস্ত 

কোন স্বতন্ত্র বস্তুতে পরিবতিত হুতে পারে না। আধিবিস্তকর্দের মতে ধনতা স্ত্রি 
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শোষণ, ধনতান্ত্রিক প্রতিদ্ৃম্বিতা, ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিত্বাতঙ্থ্যবাদী 

মতাদর্শ এবং অনুরূপ সবকিছুই প্রাচীন দ্বাসসমাজে বা এমনকি আদিম সমাজেও 

ব্মান ছিল, এবং এগ্ডলে। চিরকাল অপরিবতিতভাবেই বিদ্যমান থাকবে । 

তার! সামাঞ্জিক বিকাশের কারণগুলে। দেখিয়ে থাঁকেন ভূগোল ও আবহাওয়ার 

মতো সমাজের বাহিক উপাদানের ওপর। তারা বস্তর বাইরে এ বস্তর 
বিকাশের কারণগুলোকে খুঁক্ষে থাকেন অতি সরলীরুত পঙ্থায়, এবং বস্তর 

বিকাশ যে তার আত্যন্তরীণ ছন্দের কারণেই ঘটে থাকে- এই বস্তবাদী 

দ্বদ্ববাদের মতবাদটিকেই তারা অস্বীকার করেন। ফলে, তীরা বস্তর গুণগত 

বিভিন্নতা, বা এক গুণের অন্য গুণে পরিবর্তনের মতো ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করতে 

পারেন না । ইউরোপে এই ধরনের চিন্তা ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে যাস্ত্রিক 

বস্তবাদ হিসেবে এবং ১৯শ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্ুল 

বিবনবাদ হিসেবে বিগ্ভমান ছিল। চীনেও যে আধিবিগ্যক চিন্তাধারার 

অস্তিত্ব চিল, তার প্রমাণ এই উক্ভিটি-__দ্ঘর্গের পরিবর্তন নেই, সেইরূপ তাও-ও' 

অপরিবত্তনীয়”৫ । এই মতবাদ দীর্ঘকাল ধরে ক্ষয়িষ্ সামস্ততান্ত্রিক শাসক- 

শ্রেণীগুলোর সমর্থন পেয়ে এসেছে । গত একশ বছর ধরে ইউরোপ থেকে ঘ৷ 

আমদানি করা হয়েছে সেই যান্ত্রিক বস্তবাদ ও স্থল বিবত্তনবাদ পেয়েছে বুর্জোয়া 

শ্রেণীর সমর্থন । র 

আধিবিছ্যক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতে, বস্তবাদী ছন্ববাদের বিশ্বদৃ্িতঙ্গী মনে 
করে যে, কোন বস্তর বিকাশ বোঝার জন্য আমাদের বস্তর অভ্যনস্তর এবং 

অন্যান্য বস্তর সঙ্গে তার সম্পর্কগুলো পরধালোচনা করতে হবে। অন্ত কথায়, 

বস্তর বিকাশকে তার আভ্যন্তরীণ ও আবশ্যিক নিজস্ব গতিরূপেই দেখতে হবে । 

আর প্রত্যেক বস্তই তার গতিধারায় চতুর্দিকের অন্যান্য বস্তসমূহের সঙ্গে পরস্পর 
স্ন্ধযুক্ত এবং পরস্পরের ওপর ক্রিয়াকরে। বস্তর বিকাশলাভের মৌলিক 
কারণ বাহিক নয়, আভ্যন্তরীণ, বস্তর অস্তছ'ন্দের মধ্যেই এট1 নিহিত । যে- 

কোন বস্তর ভেতরে এই ধরনের ছন্দ বিদ্যমান, সেটাই বস্তর গতি ও বিকাশ. 

ঘটায় । বস্তর ভেতরকার এই ধরনের ঘন্বই হচ্ছে বস্তর বিকাশলাভের মৌলিক 
কারণ। আর অন্যান্ত বস্তর সঙ্গে কোন একট! বস্ত্র পারস্পরিক সম্পর্ক ও 

পারস্পরিক ক্রিয়া হচ্ছে বস্তর বিকাশলাভের গৌঁণ কারণ । এইভাবে, বস্তবাদী 
স্বাদ কার্করীতাবে আধিবিগ্যক যাঞ্জিক বস্তবাদ ও স্মুল বিবর্তনবান কর্তৃক 
প্রচারিত বাহ্িক কারণ বা বাছিক চালিকাশক্তি সংক্রান্ত তত্বকে প্রত্যাখ্যান: 
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করে। এটা পরিষ্কার যে, নিছক বাহিক কারণ থেকে শুধুমাত্র যান্িক গতিই হৃঙি 
হতে পাবে, অর্থাৎ আকৃতিগত ও পব্রিমাণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে । কিন্তু কেন 

যে বস্তদমূহ হাজারো! দিক দিয়ে গুণগততাবে পৃথক এবং কেনইব! একে অন্তে 
বূপাস্তরিত হয়ে যায়, বাহক কারণ তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বাস্তবিক- 

পক্ষে, এমনকি বহিঃশক্তির তাড়নায় কোন বস্ত্র যাস্ত্রিক গতিও তার আভ্যন্তরীণ 

ছদ্বের মধ্য দিয়েই উৎপন্ন হয়। গাছপালা ও জীবজন্তর সহজ বৃদ্ধি এবং 

পরিমাণগত বিকাশও প্রধানত: তাদের আতভ্যন্তণীণ ছন্দের ফলেই ঘটে। 

একইভাবে, সমাজের বিকাশ প্রধানতঃ বাহিক কারণে নয়, আভ্যন্তরীণ 

'কারণেই ঘটে। বু দেশে প্রায়ই একই ভৌগোলিক ও জঁলবাধুগত অবস্থা 
বিছ্যমানঃ তথাপি বিকাশের দিক থেকে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ও অলমত৷ 

রয়েছে । অধিকন্ত, একাট দেশের ভূগোল ও জলবায়ু অপরিবতিত থাকা সব্বে ৪, 
সেই দেশেই সমাজের বিরাট পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী 

রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে পর্রিবতিত হয়েছে, এবং বাইরের 

ছুনিয়ার কাছে রুদ্ধদ্বার সামন্ত্রতান্ত্রিক জাপান পর্রিবতিত হয়েছে সাআজ্যবাদী 

জাপানে, অথচ দেশ দুটির ভূগোল ও জলবায়ুর পরিবর্তন হয়নি । দীর্ঘকালব্যাপী 
সামস্তবাবস্থার অধীনস্থ চীনে গত একশ বছরে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে, এখন 
তা স্বাধীন ও মুক্ত এক নতুন চীনের দিকে পরিবর্তিত হচ্ছেঃ তবুও চীনের 
ভূগোল ও জলবায়ুর কোন পরিবর্তন হম্নি। সমগ্র পৃথিবী এবং তার 

প্রত্যেকটি অংশে ভূগোল ও জলবাযুরও অবশ্যই পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে, 

কিন্তু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করলে সেগুলে। অকিঞ্চিৎকর । 

ভৌগোলিক ও জলবাযুগত পব্ধিব্তন লক্ষ লক্ষ বছরে আত্মপ্রকাশ করে, আর 
বিপ্লবের সময়ে সামাজিক পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে কয়েক হাজান্রঃ কয়েক শ' 

বছরে অথবা কয়েক দশকে এবং এমনকি, কয়েক বছরে বা মাসে । বস্তবাদী 

ছন্ববাদ অনুযায়ী, প্রকৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে প্রধানতঃ প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ 

হন্দের বিকাশের ফলে। সমাজের পরিবর্তন ঘটে প্রধানতঃ সমাজের আভ্যন্তরীণ 

ছন্দের বিকাশের ফলে, অর্থাৎ উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদ্দনদম্পর্কের মধ্যেকার 

হব, শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার ছন্দ এবং নৃতন ও পুরানোর মধ্যেকার ছন্দের ফলে। 

এই ছন্বগুলোর বিকাশই সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয় এবং নৃতন কর্তৃক 

পুরানো সমাজকে ধ্বংসের প্রেরণ! দেয় । বস্তবাদী হন্ববাদ কি বাহ কারণকে 

বাতিল করে? মোটেই না। বস্তবাদী ঘন্ববাদদের মতে বানি কারণ হচ্ছে. 
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পরিবত্ঠনের শর্ত, আর আত্যন্ততীণ কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের ভিত্তি । আভ্যন্তরীণ 
কারণের মাধ্যমেই বাহিক কারণ সক্রিয় হয়। উপযুক্ত তাপেই মুরগীয্প ডিম 
মুরগীর ছানায় পরিবতিত হয়, কিন্তু কোন তাপই পাথরকে মুরগীর ছানায় 
পরিবতিত করতে পারে না, কারণ এ ছুইয়ের ভিত্তি ভিন্ন । বিভিন্ন দশের 
জনগণের মধ্যে অবিরাম পারম্পত্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে । ধনতঙ্ত্ের 
যুগে, এবং বিশেষ করে সামাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে, গাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক ক্রিন্না-প্রতিক্রিয়া 
এবং পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাত অত্যন্ত বেশি। অক্টোবর সামজতাস্ত্রিক 
বিপ্লব শুধু রুশ ইতিহাসে নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও এক নৃষ্ন যুগের স্চনা 
করেছে । বিশ্বের অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের উপর এবং সমভাবে 
ও বিশেষ গভীরভাবে, চীনের আভ্যন্তরীণ পরিবগ্ঠনের উপর একটা প্রভাব বিস্তার 
করেছে । অবন্ঠ এ পবিবর্তনগুলো চীনসহ এ দেশগুলোর বিকাশের 
আভ্যন্তরীণ নিয়মবিধির মধো দিয়েই কার্ধকরী হয়েছে । দুটি সেনাবাহিনীতে 

ধুদ্ধ হুগ্গে একটি জয়ী হয় এবং অন্যটি পরাজিত হুয়। জয় ও পরাজয় উভয়ই 

আভ্যন্তরীণ কারণ ভার! নির্ধারিত হয় । জয়ী যে হল তার কারণ, হয় সে শক্তি- 
শালী, না হয় তার পরিচালনা স্থযোগ্য । আব যে পরাজিত হল তার কারণ, 
হয় সে ছুর্বঙ্গ, না হয় তাব পরিচালনা অযোগা । আভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে 

দিয়েই বাছিক কারণ সক্রিয় তয়। ১৯২৭ সালে চীনের বৃহৎ বৃর্জোয়াশ্রেণীর 

কাছে সর্বহারাশ্রেণীর পরাজয় ঘটেছিল সে সময়ে চীন! সর্বহারাশ্রেণীর ভেতরে 

(চীনা কমিউনিস পার্টির ভেতরে ) বিরাজমাণ ম্ববিধাবাদের মধ্যে দিয়ে । 

যখন আমর! এই সৃবিধাবাদকে নিমুস করলাম, চীন] বিপ্লবের অগ্রগতি 'অবার 

স্তর ভল। পরকতাঁকালে, শক্রর হাতে চীনা বিপ্লবের পুনরায় গুরুতর বিপররয় 
টেছিল, কারণ আমাদের পার্টির মধ্যে হঠকারিতার উদ্ভব হয়েছিল। যখন 

আমরা হঠকাঁরিতা। নির্মূল করলাম, তখন আমাদের আদর্শ অবার অগ্রসর হুল । 

সুতরাং এটা দেখা যাচ্ছে যে, বিপ্রবকে বিজয়ের দিকে পরিচালনা করতে হলে, 

একটি বাজনৈতিক পার্টিকে অবশ্তই তার রাজনৈতিক লাইনের নিভূ'লিতা ও 

নিজন্ব সংগঠনের দ্চতার উপর নির্ভর করতে হুবে। 
ছন্ঘ্বাদী বিশ্বদৃত্টিতঙ্গী চীনে এবং ইউরোপে প্রাচীনক+লেই দেখা দেয়। 

কিন্ধ প্রাচীন দ্বন্্বার্দের ছিল কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাদামাঠ1 চবিজ্বে । সেকালে 

বিরাজমান সাঞ্জাজিক ও এ্রতিহাঁসিক অবস্থায়, তখন পর্যস্ত প্রাচীন ছন্ববাদ 
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একটা তনত্বগত প্রণালী গড়ে তুলতে সক্ষম ছিল না| সে্ন্য তা বিশ্বকে 

সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি এবং পরে অধিবিষ্ভা স্বারা স্থানচ্যুত হুয়। 
অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষের দিকের এবং উনবিংশ শতাবীর গোড়ার দিকের 

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল ছন্ববাদে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, কিন্তু- 

তার ছন্ঘবাদ ছিল ভাববাদী । সর্বহরা আন্দোলনের মহান নেতা মার্কস ও" 
এঙ্গেলস যখন মানবিক জ্ঞানের ইতিহাসের যথার্থ কীতিগুপির সমন্বয় সাধন 

করে, বিশেষ করে সমালোচনাত্মক পর্ধালোচনার মধ্য. দিয়ে হেগেনীয় ছন্ববাদের' 

যুক্তিপূর্ণ ভপাঙ্দানগুলে৷ গ্রহণ করে দ্বাচ্দিক বস্তবাদ ও এঁতিহাসিক বস্তবাদের- 
মহান তত্ব গড়ে তুললেন, তখনই ধানবিক জ্ঞানের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব 
মহাবিপ্রব সংগঠিত হুল । লেনিন ও স্তালিন এই মহান তত্তকে আরও বিকশিত: 

করেন । চীনে এই তত্ব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনের চিস্তাজগতে প্রচণ্ড: 

এক পরিবর্তন ঘটে গেল । 

এই ছন্ববাদী বিশবদৃষ্টিভঙ্গী আমাদের প্রধানতঃ শিক্ষা দেয় কেমন করে 

বিভিঙ্ন বস্তর মধ্যেকার ছন্দের গতিকে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতে হবে» 

এবং সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কেমন করে দ্বন্বগুলির সমাধানের উপায় বের। 

করতে হবে। এজগ্তই বস্তর মধ্যে দ্বন্দের নিয়মকে মৃর্তভাবে বোঝা আমাদের. 
পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । | 

২। ত্বচ্ছের দর্বজনীনতা'' 

ব্যাখ্যার স্থবিধার্থে আমি প্রথমে দ্বন্দের সর্বজনীনতার কথা! আলোচনা করৰ 

এবং তার পরে ছন্দের বিশিষটতার কথায় আসব। ছন্দের সর্বঙগনীনতা অপেক্ষা- 

কৃত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ মার্কসবাদের মহান শ্রষ্টা ও 

উত্তরক্যরীরা- মার্কস, এক্ষেলস, লেনিন ও শ্ত!লিন বস্ভবাদী দ্বন্ববাদের বিশবদৃষ্টি- 

ভঙ্গী আবিস্কত হবার পর এবং বস্তবাদী দ্বন্্বাদকে মানবিক ইতিহাস ও. 

প্রাকৃতিক ইত্হাসের নান! দিকের বিশ্লেষণে এবং সমাজ ও প্রকৃতির নান। 

দিকের পরিবর্তন সাধনে ( যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে ) প্রয়োগ করে বিপুল 

সাফল্য অজত হবার পর থেকে ছ্বন্ৰের সর্বগ্নীনতা ব্যাপকভাবে শ্বীক্কৃতি 

পেয়েছে । পক্ষান্তরে, ছন্দের বিশিষ্টতা এখনও অনেক কমরেড, বিশেষ করে 

মতাদ্ধর! পরিষ্কারভাবে বোঝেন না। তীর বোঝেন না যে, ছন্দের বিশিষ্টতার, 

মধ্যেই ছন্দের সর্বঙনীনত নিহিত । তারা এটাও বোঝেন না যে, বিপ্রবী- 
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প্রয়োগের গতিপথ নির্দেশের জন্ত আমাদের সামনের মূর্ত বস্তর মধ্যে হম্বের 

বিশিষ্টতা পর্যালোচনা! করা৷ কত গুরুত্বপূর্ণ । এজন্যই ছম্বের বিশিষ্টতা পর্যালোচনার 
উপর জোর দেওয়া এবং তা যথেষ্ট বিস্বৃতভাবে ব্যাখ্যা কর! দরকার । এই কারণে 

বস্তর মধ্যেকার দ্বদ্বের নিয়মের বিশ্লেষণে আমর] প্রথম ছন্দের সর্বজনীনতা। বিশ্লেষণ 

করব, পরে ছন্দের বিশিষ্টতা বিশ্লেষণের উপর বিশেষ জোর দেব এবং পরিশেষে 

আবার ছন্দে সর্জনীনতায় ফিরে আসব । 

ঘবন্বের সর্বজনীনত। বা অনাপেক্ষিতার ছুটে! অর্থ আছে। একটি হুচ্ছে, 

সকল বস্তর বিকাশের প্ররক্রিনার ছন্ব বিন্ধমান থাকে ; এবং অপরটি হচ্ছে, 

প্রত্যেক বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘন্বের গতি বিদ্ধমান 
থাকে । ও 

এক্গেলস, বলেছেন : “গতি নিজেই একটি ঘন্ব।”৬ লেনিন বিপরীতের 
এঁক্যের নিয়মের সংজ্ঞাকে প্রকৃতির (মন ও সমাজ সহ ) সমস্ত দৃশ্টমান ঘটন। 
ও প্র্রি্নার মধ্যে পরম্পর বিরোধী, পরস্পর ব্যতিরেকী ও বিপরীত প্রবণতার 

স্বীকৃতি (আবিষ্কার ), বলে বর্ণনা করেছেন।৭ এইসব অভিমত কি সঠিক? 

হ্যা, সঠিক । সকল বস্তর মধ্যে বিষ্যমান 'প্রতিছন্বী দিনগুলোর পারস্পরিক 

নির্ভরশীলতা ও সংগ্রাম স্বকল বস্তর জীবনকে নির্ধারণ করে এবং সকল বস্তর 

বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায় । এমন কিছুই নেই যার মধ্যে ছন্ঘ নেই। ছন্দ ছাড়! 
কোন কিছুর অস্তিত্বই সম্ভব নয়। 

দ্বন্ব হচ্ছে গতির স্রল বূপগুলোব ( যেমন, যান্ত্রিক গতি ) ভিডি । গতির 

্টিল রূপগুলোর ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি প্রযোজ্য । 

এঙ্গেলস ছন্দের সর্বজনীনত! ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে £ 
যদি সরল যান্ত্রিক স্থান পরিবতনের মধ্যে ছন্ব থাকে, তাহলে বস্তর 

গতির উচ্চতর রূপের ক্ষেত্রে, ' বিশেষ করে জৈব জীবন ও তার বিকাশের 

ক্ষেত্রে এটা আরও সত্য ।*..জীবন হচ্ছে প্রধানতঃ ও নিশ্চিতরূপে এই ষে 

কোন জীবস্ত জিনিস প্রতি মুহূর্তে সে নিজে যা তাই, অথচ আবার অন্য 

কিছু। অতএব জীবনও একটি ছন্দ, য1 বস্তসমূহের ও প্রক্রিয়ালমূহের মধ্যে 

বিষ্ধমান, এবং যা অবিরামভাবে শিঙ্জেকে উৎপন্ন ও বিঙ্সিষ্ট করে। এবং যে 

মুহূর্তে ছন্দ থেমে যাই সেই মুহুর্তে জীবনও শেষ হয়ে যায় এবং মুত্যু এগিক্ে 
আসে। আমরা অন্থরূপভাবে দেখেছি যে, চিন্তার ক্ষেত্রেও আমরা ঘ্বন্দকে 

এড়াতে পারিনি এবং দৃষ্টাপ্তহ্বরূপ দেখেছি, যে, একদিকে মানুষের অস্তনিহিত 
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সীম্মাহীন জ্ঞানার্জন-ক্ষমতা» অন্যধিকে যে মানুষেরা, বাহক দ্বিক দিয়ে 

সীমবেদ্ধ ও সীমিত জ্ঞানের অধিকারী কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই এই 
জ্ঞানার্জন-ক্ষমতার বাস্তব ব্ধপায়ণ-_ এই ছুয়ের মধ্যে যে ঘন্ব, তার সমাধান 

প্রাপ্ত, হয়, অন্ততঃ আমাদের পক্ষে, কার্ধতঃ পুরুষাহ্থক্রষিক ধাব্বায় এবং অনস্ত 
প্রগতিতে 

'**উচ্চতর গণিতের মুপ নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই ছন্দ যে, 

বিশেষ অবস্থায় সরল ও বক্রবেখা অভিন্ন হয়ে পড়তে পারে ।-.. 
এমনকি নিয়তর গণিতও ছন্দে পরিপূর্ণ ।৮ 

. লেনিনও এইভাবে দ্বন্দের সর্বজনীনতাকে ব্যাখ্যা করেছেন : 
গণিতেঃ +৩-_, অন্তরকলন (10165506191) ও সমাকলন (10652781)। 

বলবিদ্ায় £ ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়া । 

পদ্দার্থবিষ্ভায় : ধনাত্মক ও খণাত্মক বিছ্যুৎ। 

রসায়নে £ পরমাণুগুলির সংযোজন ও বিয়োজন । 

সমাজবিজ্ঞানে : শ্রেণী-সংগ্রাম 1৯ 

যুদ্ধে, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা, অগ্রাভিযান ও পশ্চাদপসরণ এবং বিজয় ও 

পরাজয় সবই হচ্ছে পরম্পর-বিরোধী ব্যাপার । একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব 
থাকতে পারে না। ছুটি দিক একই সঙ্গে পরম্পর প্রতিতন্বী ও নির্ভরশীল 

এবং এটাই একটি যুদ্ধেয়্ সমগ্রতাকে গঠন করে, যুদ্ধের বিকাশকে সামনে 
ঠেলে দেয় এরং যুদ্ধের সমস্যাগুলোর সমাধান করে । 

মানুষের ধারণায় প্রতেকটি পার্থক্কে দেখতে হবে বাস্তব দ্বন্দের প্রতিফলন 

হিসেবে । বাস্তব ছন্দ আত্মমুখী বিস্তায় প্রতিফলিত হয় এবং এই প্রক্রিয়া! ধারণার 
হৃন্দের গতির জন্ম দেয়, চিস্তার বিকাশকে সামনে ঠেলে দেয় এবং অবিরামভাবে 

মানুষের চিস্তীর সমশ্যান্ডলোর দমাধান করে । 

পার্টির ভেতরে বিভিন্ন রকমের চিস্তাধারার প্রতিদ্বন্দিতা ও সংগ্রাম নিরস্তর 

চলতে থাকে । এ হচ্ছে পার্টির ভেতরে সমাজের শ্রেণীস্মূহের মধ্যেকার হন্যে 
এবং নৃতন ও পুরানোর মধ্যেকার ছন্দের প্রতিফলন । পার্টির ভেতরে যদি 

কোন দ্বন্দ না থাকত এবং তা সমাধান করার জন্য মতাদর্শগত নংগ্রাম না 

থাকত, তাহলে পার্টির জীবনই শেষ হয়ে যেত। 

সুতরাং এট! ইতিমধ্যেই পরিফার যে, গতির সরল রূপেই হোক বা গাতির 

অটিল রূপেই হোক, বস্তগত ব্যাপারেই হোক ব৷ মতাদর্শগত ব্যাপারেই হোক, 
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হন সর্বজনীনভাবে বিদ্যমান এবং সকল প্রক্রিয়ায় বিমান । কিন্ত প্রত্যেক 
প্রক্রিয়ার প্রারস্ভিক স্তবেও কি ছন্দ বিমান থাকে? প্রত্যেকটি বস্তর বিকা,শর, 
প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেঘ পর্যন্ত কি ছন্দের গতি বিস্তমান থাকে ? * 

দেবোবিন সম্প্রদায়ের সমালোচনা করে লেখ! সোভিয়েত দ্বার্শনিকদের 
নিবন্ধগুলে! থেকে জান! যায়, এঁ সম্প্রদায়ের মতে, শুরুতে নয়, বরং যখন কোন 
প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়, কেবল তখন ঘন্ব আত্মপ্রকাশ করে। 
যদি তাই হতো! তাহলে এ স্তরের পূর্বে প্রক্রিয়াটির বিকাশের কারণ হতো, 
আভ্যন্তরীণ নয়, বাহিক। দেবোরিন এইভাবে অধিবিষ্ভার বাহক কারণের 
ও যাস্বিকতার তত্বে ফিরে গেছেন। যৃত্ত সমস্ার বিঙ্লেষণে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ 
উরে দেবোরিন সম্প্রদায় সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরাজমান অবস্থায় কুলাক ও 
সাধারণ কষক্দের মধ্যে কেবল পার্থকই দেখেন, ছন্থ দেখেন না!» এবং বুখারিনের 

সঙ্গে সর্বতোভাবে একমত হয়ে যান১০। ফরাসী বিপ্লবের বিঙ্সেষণ করতে গিয়ে 
তার বলেন যে, অস্করপভাবে বিপ্রবের আগে শ্রমিক, কৃষক ও বুর্জোয়াদের নিচ্কে 

গঠিত তৃতীয় এষ্রেটের মধ্যে শুধু পার্থক্যই ছিল, ঘম্দ ছিল না। দেবোরিন 

লন্প্রদায্জের এসব মত মার্কসবাদবিরোধী । তার! বোঝেন না যে, প্রত্যেক 

পার্থক্যের মধ্যেই রয়েছে ছন্দ এবং পার্থক্য নিজেই হচ্ছে ছন্ব। শ্রমিক ও পুজি 

পতিশ্রেণীর ছুটির জন্মের সময় থেকেই শ্রম ও পুঁজির মধ্যে ছন্ৰ শুর হয়েছে,, 
তবে প্রথমে এই ছন্দ তীব্র, হয়ে ওঠেনি । এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নে 
বিরাজমান সামীজিক অবস্থাতেও শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং 

এই পার্থকাই হচ্ছে দ্বন্দ, যর্দিও শ্রমিক ও পুজিপতিদের দ্বন্দের তো এটা 

শক্রতামূলকভাবে তীব্র হয়ে উঠবে না ব! শ্রেণীদ্বন্দেঃ রূপ পরিগ্রহ করবে না। 
সমাজতান্ত্রিক গঠনকাধের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে দৃঢ় মৈত্রী স্থাপিত 
হয়েছে এবং সমাজতম্ত্র থেকে সাম্যবাদে অগ্রগতির পথে ক্রমে এই ছন্দের সমাধান 

হয়ে যাবে । এটি ছন্দের চরিত্রে পার্থকের প্রশ্ন, দ্বন্দের উপস্থিতি বা অন্রপস্থিতির 

প্রশ্ন নয়। ছন্দ সর্বজনীন ও অনাপেক্ষিক এবং এটা সকল বস্তর বিকাশের 
প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান এবং সকল প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্ধস্ত প্রবহমান । 

একটি নূতন প্রক্রিয়ায় আবির্ভাব দ্বারা কি বোঝায়? ঘযথন পুরাঁনে৷ এঁক্য ও. 

তার মধ্যেকার বিপরীত উপাদানগুলোর বদলে এক নৃতন এঁক্য ও তার নিজস্ব 
বিপর্ধীত উপাদ্ধানগুলে। আবিভূতত হয়, তখন পুরানে। প্রক্রিয়ার স্থলে শুরু হয় 

এক নৃতন প্রক্রিয়া । পুরানে। প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় এবং নৃতন প্রক্রিয়া! শুর 
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হয়। নৃতন প্রক্রিয়ায় নিহিত থাকে নৃতন ঘন্ঘ এবং এই নূতন প্রক্রিয়। ছন্দের 
বিকাশের নিজস্ব ইতিহাসের বচন করে । 

লেনিন দেখিয়েছেন যে, সকল বস্তর বিকাশের প্ররক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ 

পর্ধস্ত যে ছন্দের গতি বিগ্যমান থাকে, সেই সম্বন্ধ মার্কস তীর “কযাপিটাল, গ্রন্থে 

এক অধদর্শ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন । যে-কোন বস্তর বিকাশের প্রক্রিপ্াকে 

পর্যালোচন1 করতে হলে এই পদ্ধতি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে । লেনিন নিজেও 

সঠিকভাবে এই পছ্ধতি প্রয়োগ করে গেছেন এবং তার সব বুচনায় তা অন্দবুণ 

করেছেন । 

মার্কল তার “ক্যাপিটাল গ্রন্থে প্রথমে বিশ্লেষণ করেছেন বুর্জোয়া ( পণ্য ) 

সমাজের সবচেয়ে সরল, সবচেয়ে সাধারণ, সবচেয়ে মৌপশিক, সবচেয়ে 
সর্বজনীন, সবচেয়ে প্রাতাহিক সম্পর্কটির, কোটি কোটি বার দেখ! দিচ্ছে 

এমন সম্পর্কটির, অর্থাৎ পণ্য বিনিময়ের । বিশ্লেষণ এই অতি সবল দৃশ্যম[ন 

ঘটনাটিতেই ( বুর্জোয়া! সমাজের এই 'জীবকোষ”-টিতে ) আধুনিক সমাজের 
সকল ছন্বকে (বা সকল হদ্দের বীজকে ) তুপে ধরে । পরবর্তী ব্যাখ্যা 
আমাদের দেখিয়ে দেয় শুরু থেকে শেষ পরধস্ত এই সব দ্বন্থএ এবং এই 

সমাজের আলাদ1 আলাদ!] অংশের যোগফপের বিকাশ (বুদ্ধি ও গতি 

উভয়ই )। 

এব পর লেনিন আরও বলেছেন ; “সাধারণভাবে ছন্ববাদ্দকে ব্যাখ্যার (ব1 

পর্যালোচনার ) পদ্ধতি এরকমই হুতে হবে ।*৯১ 

চীনের কমিউনিস্টদের অবশ্যই এই পদ্ধতি শিখতে হবে । কেবল তাহলেই 

তারা সঠিকভাবে চীনের বিপ্লবের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করতে এবং 

বিপ্রবের ভবিষ্যৎ অনুমান করতে সক্ষম হবেন। 

৩। ভ্বদ্ছের বিশিষ্টত! 

সকল বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় ঘন্দ বিদ্ধমান এবং প্রত্যেক বস্তর বিকাশের 

প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান । এটাই হচ্ছে দ্বন্দের সর্বজনীনতা ও 

অনাপেক্ষিকতা, যা আমরা উপরে আলোচনা করেছি । এখন আমর? ছ্ন্থের 

বিশিষ্টত। ও আপেক্ষিকতা সম্বদ্ধে আলোচনা করব। 

এই সমস্যাটি কয়েকটি পর্যায়ে পর্যালোচনা করতে হবে। 

প্রথমতঃ, পদার্থের গতির প্রত্যেক রূপের মধ্যে ছন্দের নিজস্ব বিশিষ্টত৷ 
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রয়েছে। পদার্থ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান হচ্ছে পদ্বার্থের গতির রূপগুলে! সম্পর্কে 

জ্ঞান, কারণ গতিশীল পদার্থ ছাড়। বিশ্বে অন্ত কিছুই নেই এবং এই গতিকে 

অবশ্তই কোন রূপ পরিগ্রহ করতে হবে। পদার্থের গতির প্রত্যেকটি কপ বিচার 

করার সময়, এ রূপের সঙ্গে গতির অন্তান্য রূপের ঘেসব বিষয়ে মিল রয়েছে, তা 

লক্ষ্য করতে হুবে। কিন্তু বস্ত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে যা 

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, বস্তর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হবে, 

অর্থাৎ এ রূপের সঙ্গে গতির অন্ঠান্ত রূপের গুণগত পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে। 
তা বলেই কেবল আমর] বস্তনমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব। গতির 

ঘে-কোন রূপের মধ্যেই অন্তনিহিত রয়েছে তার নিজন্ঘ বিশেষ ছন্ব। এই 

বিশেষ ছন্দই হচ্ছে সেই বিশেষ সারবস্ত, ঘা একট। বস্তকে অপর বস্ত থেকে পৃথক 

করে। এটা হচ্ছে বিশ্বের বন্তসমূহের বহু বৈচিত্র্যের আভ্যন্তরীণ কারণ বা 
ভিত্তি। প্রকৃতিতে গতির অনেক রূপ আছে, যেন যাস্ত্রিক গতি, শব্দ, আলো, 

তাপ, বিহ্যৎ, বিয্লোছন ও সংযোঞ্জন প্রভৃতি । পদার্থের এই সমস্ত গতির 
রূপহ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু সারবস্ততে পরম্পর থেকে আলাদা । 

পর্দার্থের প্রত্যেক গতির রূপের বিশেষ সারবস্ত নির্ধারিত হয় তার নিজস্ব 

বিশেষ ছত ঘারা। কেবল প্রকৃতির বেলায় নয়, বরং সমাজসংক্রান্ত ও মতাধর্শ 

গত ব্যপারেও এটা সত্য। প্রতিটি সামাজিক রূপ ও প্র তটি মতদের্শগত কূপের 

রয়েছে নিজন্ব বিশেষ ঘন্ এবং বিশেষ সারবস্ত । 

বিজ্ঞানকে পৃথক করা হয় পধালোচনার বিভিন্ন বিষয়বস্তর বিশেষ ছন্বগুলোর 

ভিত্তিতি। এইভাবে কোন বিষয়ের বিশেষ কোন ছন্দ বিজ্ঞানের কোন নিদিষ্ট 

শাখার পর্যালোচনার বিষয়বস্ত । যেমন, গণিতে ধনাত্মক ও খণাত্মক রাশি ; বল- 

বিদ্যায় ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিাঃ পদার্থবিগ্যায় ধনাত্মক ও খণাত্সক বিছ্বাৎ ১ রসায়নে 

বিয়োজন ও সংযোজন; সমাজবিজ্ঞানে উৎপাদন-শক্তি ও উত্পাদন সম্পর্ক, 

শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংগ্রাম ; রণবিজ্ঞানে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা ১ এবং দর্শনে 

ভাববাদ ও বস্তবাদ, অধিবিদ্তক দৃটিভঙ্গী ও ছন্ঘবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি---এ সবই 
হচ্ছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ৰিচার্ধ বিষয় । এবং এটা ঠিক এই কারণেই যে, 

প্রত্যেক শাখারই রয়েছে বিশেষ ছন্দ ও বিশেষ সারবস্ত। অবশ্থাঃ ছন্দের 

দর্বজনীনতা হায়ঙ্গম করতে না পারলে বস্তর গতি বা বিকাশের সর্বজনীন কারণ 

বা সর্বঙ্গনীন ভিত্তি আবিষার করত কোন উপাম্র আমার্দের থাকে না। 
পক্ষান্তরে, ঘন্বের খিশিষ্টতা| পর্যালোচনা না করলে আমাদের পক্ষে একটি বন্তর 
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বিশেষ সারুবস্তকে-__যা অন্তান্ত বস্ত থেকে তাকে পৃথক করে-_নির্ণর করার কোন 

উপায় থাকে না, বস্তর গতি বা বিকাশের বিশেষ কারণ বা বিশেষ ভিত্তি আবিষ্কার 

করার কোন উপাস্ন থাকে না, উপায় থাকে না একটি বন্ঘকে অন্তটি থেকে আলাদা 
করার বা বিজ্ঞানের বিষয়গুলির সীমানা নির্দেশ করার । 

মান্তষের জ্ঞানের গতির পর্ধায়ক্রম সম্পর্কে বলা যায়, সর্বদাই স্বতঙ্্ ও 
বিশেষ বস্তর জ্ঞান থেকে সাধারণভাবে সকল বস্তর জ্ঞানে একটা ক্রমিক বিকাশ 

রয়েছে । মানুষ নান বিভিন্ন বস্তর বিশেষ সারবস্ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পরই 
কেবস্গ সাধারণীকরণের দিকে অগ্রসর হতে এবং বস্তপমূহের অভিন্ন সারবস্ত 

সম্পর্কে জ্ঞানলাত করতে পারে। এই অভিন্ন সারবস্ত সম্পর্কে জানলাভের পর 

মানুষ এটাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করে, যেসব যুণ্ত ব্স্ত এখনও 
পর্যাপোচন 'কর! হয়নি অথবা পুংখাস্গপুংখরূপে পর্যালোচনা করা" হয়নি, সেগুলো 

পর্যালোচন। করার এবং সেগুপোর বিশেষ সারবস্ত আবিফার করার কাজে অগ্রনর 

হয়। কেবল এইভাবেই মানুষ এ বস্তদমূহের অভিন্ন সারবস্ত সম্পর্কে নিজের 
জ্ঞানকে বাড়াতে, সম্বদ্ধ করতে ও বিকশিত করতে পারে এবং এই জ্ঞানের ক্ষয় ব 

পচন রোধ করতে পাবে । জ্ঞানের প্রক্রিয়া এই ছুটিঃ একটি বিশেষ থেকে 

সাধারণে এবং অন্যটি সাধারণ থেকে বিশেষে । এইভাবে মানবের জ্ঞানার্জন 

প্রক্রিয়া সর্বদাই চক্রাকারে আবতিত হয় এবং প্রত্যেক চক্র (যতক্ষণ বৈজ্ঞানিক 

পন্থা কঠোরভাবে অন্স্থত হয়) মানবিক জনকে এক ধাপ উচুতে এগিয়ে 
দেয় এবং এইভাবে আরও বেশি গভীর করে তোলে । এব্যাপারে আমাদের 
মতান্ধর! যেখানে তুল করেন তা! হচ্ছে এই যে, একদিকে, তাঁরা বোঝেন না! 

যে, দ্বন্দের সর্বঙ্রনীনতাকে এবং বস্তসমৃহের অভিন্ন সারবস্তকে সম্পূর্ণভাবে জানতে 
পাবার আগে ন্দবের বিশিষ্টতাকে পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রত্যেকটি 

বস্তর বিশেষ সারবস্তকে জানতে হবে। অপব্রদ্ধিকে, তারা বোঝেন না যে, 

বন্তর অভিন্ন সারবস্ত বোঝার পর আমাদের আরও অগ্রসর হয়ে, যেসব মৃত 

বস্ত পুংখান্থপুংখবপে পর্যালোচনা কর! হয়নি ব! সবেমাক্র উদ্ভুত হয়েছে, সেগুলো 

পর্যালোচনা করতে হবে। আমাদের মতান্ধর। হাড়ে হাড়ে অলস। তার! 

ধৈর্ধদহকারে মূর্ত স্তর পর্ধালোৌচন। করতে নারাজ | তারা সাধারণ সত্যগুলে'কে 
শৃন্যতার মধ্য থেকে উদ্ভূত বলে গণ্য করেন এবং সেগুলে!কে শুধুমান্ধ বিমূর্ত 

ছুর্বেধ্য শুক্বে পরিণত করেন । তার ফলে যে স্বাভাবিক পর্যায়ক্রম ছার 

সত্যকে মান্য জানতে পারে, তাকে তারা, সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং উপ্টে 
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দেন। বিশেষ থেকে সাঁধারণে এবং তারপর সাধারণ থেকে বিশেষে-_মানবিক- 

জ্ঞানের এই ছুটি প্রক্রিয়ার পারস্পরিক সংযোগও ত্ার। বোঝেন না । মার্কসবাদী 

জ্ঞানতত্ব তার! আদে। বোঝেন না। 
কেবল পদার্থের গতির বূপমমূহের প্রত্যেকটি বড় ব্যবস্থার বিশেষ ছন্বকে এবং 

এর দ্বার] নির্ধারিত সারবস্তরকেই নয়, উপরস্ত পদার্থের গতির প্রত্যেকটি রূপের 

বিকাশের দীর্ঘ ধারায় প্রত্যেক প্রক্রিয়ার বিশেষ ছন্দকে এবং সারবস্তকেও' 

পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। গতির প্রত্যেকটি রূপে বিকাশের প্রত্যেকটি বাস্তব! 

(কাল্পনিক নয় ) প্রক্রিয়! গুণগতভাবে পৃথক । আমাদের পধীলোচনায় এই বিষয়ের 

ওপর জোর দিতে হবে এবং এখান থেকেই শুরু করতে হবে। 

গুণগথতভাবে ভিম্ন ছম্বগুলোর সমাধান কেবলমাত্র গুণগতভাবে ভিন্ন 

পদ্ধতির দ্বারাই কর] যেতে পারে । দৃষ্াস্তস্বরূল, সর্বহীরাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর 

মধ্যেকার ছন্দ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা কর] হয়; ব্যাপক, 

জনসাধারণ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেকার ছন্দ গণতাম্ত্রিক বিপ্লবের 

পদ্ধতির দ্বার মীমাংসা কর হয়; উপনিবেশমমৃহ ও সাম্রাজ্যবাঘের মধ্যেকার 
ন্ব জাতীয় বিপ্লবী যুছের পদ্ধাতর দ্বার! মীমাংসা করা হয়; সমাজতান্ত্রিক 
সমাজে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যেকার ছন্ৰ কৃষির যৌথীকরণ ও যাস্ত্িকী- 
করণের পদ্ধতির ছ্বার। সমাধান করা হুয়$ কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার ছন্দ 

সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পছ্ছতির দ্বারা মীমাংসা করা হয় ; সমাজের 

ও প্রকাতর মধ্যকার দ্বন্ঘ উৎপাদন-শক্তির বিকাশসাধনের ছারা মীমাংস! 

করা হয়। প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হয়, পুরানো! প্রক্রিয়া ও পুরানে] হুদ্ব বিলীন 

হয়ে যায়, নৃতন প্রক্রিয়া ও নৃতন দ্বন্দের আবির্ভাব হয়, এবং হম্বগুলোর 
মীমাংসার পদ্ধতিও সেই অন্থ্যায়ী ভিন্ন হয়। রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারী বিপ্রৰ ষে 
দ্বন্ঘের সমাধান করে এবং অক্টোবর বিপ্লব যে ছন্দের সমাধান করে, তাদের 
মধ্যে মৌলিক পার্থকা আছে, পার্থক্য আছে তাদের সমাধানের পদ্ধতির 
মধ্যেও । ভিন্ন ছন্দের মীমাংসার জন্য ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে এমন একটা .. 

মূলনীতি, যা মার্কসবাধী-লেনিনবাীদের অব্্তই কঠোরভাবে মেনে চলতে, 

হবে। মতান্ধরা এই মূলনীতি মেনে চলেন না। তীরা বোঝেন না যে, 
বিভিন্ন ধরনের বিপ্রবে অবস্থার পার্থক্য ঘটে, এবং এজন্য এটাও বোঝেন ন! যে, 

ভিন্ন ছন্দের মীমাংসার জন্ত ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ কর দরকার । পক্ষান্তরে, 

ঘেটাকে ত্ীরা অপরিবর্তনীয় শু বলে ধরে নেন, সেটাকেই ব্যতিক্রমহী নভাবে, 
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অবন্্থন করেন এবং সর্বত্র নিবিচারে প্রয়োগ করেন । এট] কেবল বিপ্রবের 
বিপত্তিই ঘটায়, বা ঘা বেশ হুুভাবেই সমাণ্চ হতে পারত তাতে একটা 

শোচনীয় তালগোল পাকিয়ে তোলে। 

একটা বস্তর বিকাশের প্রক্রিন্নায় হুম্ঘলোর সমগ্রতায় ও পারস্পরিক 

সংযোগে ছন্বগরলোর বিশিষ্টতাকে উদ্ঘাটন করার জন্য অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ার 

সাবরবস্্কে উদ্ঘাটন করার জন্য, এ প্রক্রিয়।য় দ্বন্বগুলোর সবধিকের বিশিষ্টতাকে 

উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। অন্যথায় এ প্রক্রিয়ার সারবস্তকে উদ্ঘাটন করা 

অপভ্ভব হবে। তার পর্ধালোচনাপ়ও আমাদের গভীএভাবে যনোনিবেশ করা 

প্রয়োজন । 

কোন বড় বস্ত বা বিষয়ের বিকাশের ধারায় বনু ছন্দ থাকে । যেমনঃ চীনের 

বুর্জোয়।-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারায় পরিস্থি " অত্যন্ত জটিল। সেখানে চীনের 

মমাজের সকল নিপীড়িত শ্রেণী এবং পাম্ত্রাজ্বাদের মধ্যেকার দ্বন্দ, ব্যাপক 

জপসাধারণ এবং সামস্তব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্ব, সর্বহারাশ্রেণী এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর 

মধ্যেকার ছন্দ, একদিকে কৃষকশ্রেণী ও শন্ছরে পেটি-বুজোয়! এবং অন্তর্দিকে 

বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার ছম্ৰ, বিভিন্ন প্রাতাক্রয়াশীল শাসকগোীর মধ্যেকার 
ছন্দ ইত্যার্দি বর্তমান রয়েছে । এইসব দ্বন্দের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বিশিষ্টতা 

থাকার জন্ত একহতাবে তাদেরকে মোকাবিলা করা যায় না। তাছাড়া 

প্রত্যেক ছন্দের ছুটি দিকের প্রত্যেকটিরই নজজন্ব বিশিষ্টত থাকে বলে একইভাবে 

তাদেরকেও মোকাবিল! করা যায় না। আমর যারা চীন! বিপ্লবে নিয়োজিত 

রয়েছি, তাদের কেবল ছন্বগুলোর সমগ্রত্তায় অর্থাৎ পারম্পরিক সংযোগে 

ন্বগুলোর বিশিষ্টতাকে বুঝলেই চলবে না, পরস্ত, প্রত্যেক ঘন্দের ছুটি দিককেই 

পর্যালোচনা করতে হবে । জমগ্রতাকে বুঝতে হুলে এছাড়া অন্ত কোন পথ 

নেই। যখন আমরা একট! ঘন্থের প্রত্যেকটি দিককে জানার কথা বলি, তখন 

আমর] প্রত্যেকটি দিক কোন্ নিদিষ্ট অবস্থান অধিকার করে, প্রত্যেকটি দিক 

তার বিপরীতের সঙ্গে পরস্পর নিরর্ভরশীলতা ও প্রতিবন্ঘিতার কোন্ মুর্ত রূপ 

পরিগ্রহ করে এবং দ্বিক ছুটির পরম্পর নির্ভরশীগতা ও প্রতিদ্দ্বিতার সময় এবং 

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ভেঙে পড়ার পরে প্রত্যেকটি দিক তার হিপরীতের 

সঙ্গে সংগ্রামে কোন্ মূর্ত পছতিগুলো অবলগ্বন করে, তা জানার কথাই বলি। 

এই সমস্ত সম্যার পর্যালোচনা! কর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । লেনিন যখন বলেছেন, 

মাকসবা্দের একান্ত লারবস্ত এবং মারসবাদের জীবন্ত মর্মবস্ত হচ্ছে মূর্ত অবস্থা- 
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সমূহের মূর্ত বিশ্লেষণ৯২--তখন তিনি ঠিক একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন । 

আমাদের মতাম্ধর! লেনিনের শিক্ষাকে লংঘন করেছেন। তীর] কখনও কোন 

কিছুকে মৃ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করার জন্ত মাথা ঘামান না। তাদের লেখায় ও 

বক্তৃতায় তার! সর্বদাই অর্থহীন ও শুস্যগর্ত একঘেয়ে রচনার কায়দা! অবলম্বন 
করেন, এবং তার ফলে আমাদের পার্টিতে কাজের অত্যন্ত বাজে বীতি হট" 
করেন । 

সমন্তার পর্যালোচনার ব্যাপারে আমাদের অবস্থাই আত্মমুখিতা, একদেশ- 

দশিতা ও ওপর ওপর দেখা পরিত্যাগ করতে হবে। ঘাকে আত্মমুখিতা বলে, 
তা হুল সমস্তাকে বাস্তবভাবে না দেখা, অর্থাৎ বস্তবানী দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে 
সমহ্থাকে না দেখা । আমার “প্রয়োগ সম্পর্কে নিবন্ধে এই বিষয়ে আমি 

ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি । একদেশদশিতার অথ হচ্ছে সমন্যাকে সব দ্বিক 

থেকে না দেখা। দুটান্তম্বরপ, কেবল চীনকে বোঝা _জাপানকে নয়, বেল 
কমিউনিস্ট পার্টিকে বোঝা-___কুণমিনতাউকে নয়, কেবল নর্বরাশ্রেণীকে 

বোঝা বুর্জোয়াশ্রেণীকে নয়, কেবল কৃষককে বোঝা-_জমিদ্ধারকে নয়, কেবল 
অনুকূল অবস্থাগুলোকে বোঝ।-_-প্রতিকূল অবস্থাগুলোকে নয়, কেবগ অতীতকে 

বোঝা--ভবিষ্যৎকে নয়, কেবল অংশকে বোঝা _-সমগ্রকে নয়, কেবল ক্রটিকে 

বোঝা--সাফল্যকে নয়, কেবল ফরিয়াদদীকে বোঝা-_-আসামীকে নম, কেবল 

গোপন বিপ্রবী কার্গছকে বোঝা--প্রকাশ্ট বিপ্রবী কাজকে নয়, ইত্যার্দি। এক 

কথায়, এর অর্থ একট] দ্বন্দের উভয় দ্বিকের বৈশিষ্ট্যগুলে!কে না বোঝা । একটা! 

সমস্তাকে একদেশদর্শাভাবে দেখা! বলতে আমর! এটাই বোঝাতে চাই। অথবা 
বলা যায় যে, শুধু অংশবিশেষকে দেখা, সমগ্রকে নয় » শুধু বৃক্ষগুলোকেই দেখা» 
অরণযকে নয়। এইভাবে কোন দ্বন্দের সমাধানের পদ্ধতি খুজে পাওয়া! অসম্ভব, 

অসম্ভব বিপ্রবী কর্তব্য সম্পন্ন করা, সম্ভব অপিত কাজ সুষ্ঠভাবে করাঃ অসম্ভব 

পার্টির আভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত সংগ্ামকে সঠিকভাবে বিকশিত করে তোলা । 
মামরিক বিজ্ঞান প্রপক্ষে সন উ জু বসেছিলেন, শক্রকে জান্থন, আর নিজেকে 

জাঙ্ছন, তাহলে একশ বার যুন্ধ করলেও পরাজিত হবেন ন1।'১৩ তিনি এখানে 

যুদ্ধরত ছুটি পক্ষের উল্লেখ করেছেন। থাং রাজবংশের আমলে ওয়েই চেং১৪ 
যখন বলেছিলেন, 'উভন্ন পক্ষকে শুনলে আপনি জানালোকপ্রাপ্ত হবেন, আর 
একপক্ষকে বিশ্বাস করুলে অজ্ঞজানতিমিরে ভুববেন,--তখন তিনিও একদেশ- 
ষ্শিতার ভূঙ্প ধরতে পেরেই একথা বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের কমরেডরা! 
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প্রায়শঃই একতরফাভাবে সমশ্তাকে দেখে থাকেন, আর তাই প্রায়ই তীরা 
অপ্রত্যাশিত বাধার মধ্যে পড়েন। আই চুয়ান উপন্যাসটিতে সং চি্নাং 

তিনবার চু গ্রা আক্রমণ করেন৯৫। প্রথম ছুবার তিনি পন্াজিত হন, কারণ 

স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণ! ছিল না এবং তিনি ভূঙগ পদ্ধতি প্রয়োগ 
করেছিলেন । পরে তিনি তাঁর পদ্ধতি পরিবর্তন করেন। প্রথমে তিনি অবস্থা 

সম্পর্কে তদন্ত করেন এবং বাস্তাগুলোর গোলকধাধার -সঙ্গে নিজেকে পরিচিত 

করে তোলেন, তারপর লি, হু ও চু গ্রামের মৈত্রী ভাঙেন এবং বিদেশী গল্পের 
ইউয়ের ঘোড়ার যতো ফন্দি১৬ করে ওং পেতে থাকার উদ্দেশে শক্রশিবিরে 

ছন্মবেশে নিজের লোক পাঠান । তৃতীয়বাব্র তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হন। শুইন্ছু 

চুয়ান উপন্যাসটিতে বস্তবার্ধী ছন্ববাদের অনেক দৃষ্টাস্ত আছে, যার মধ্যে চু 

গ্রামের উপর তিনবার আক্রমণের উপাখ্যানটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। লেনিন বলেন £ 

£...কোন বস্তকে সত্যি সত্যি জানার জন্য অবশ্যই তার সব দিক, 

তার সব সংযোগ ও «“মধাস্থতাকে* গভীরভাবে গ্রহণ করতে হবে 

এবং সেগুলির পর্যালোচনা! করতে হুবে। কোনদিনই এটাকে আমরা 

সম্পূর্ণভাবে অর্জন করব না, কিন্তু সর্বতোমৃথী বিচার-বিবেচনার দাবি করতে 

হবে, কারণ এট? আমাদের তুল ও আঁড়ষ্টতা থেকে রক্ষা করবে ।”৯৭ 

তত্র কথাগুলো আমাদের ম্মরণে বাঁখা উচিত | ওপর ওপর দেখার অর্থ হল 

ছন্দের সামগ্রিকতা ও দ্বন্বের বিভিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্যগুল্যের বিচার না করা, 

কোন বস্তর গভীরে গিয়ে পুংখাঙ্পুংখভাবে ঘন্বর বৈশিষ্্কে প্ধালোচন! 
করার প্রয়োজ্রনীয়তাকে অন্বীকার করা» শুধু দূর থেকে দেখা এবং এক নিমেষে 
ছন্দের পরিলেখটি (০0€1176) দেখার পর তক্ষুণি তার মীমাংসার চেষ্ট! করা 

(প্রশ্নের জবাব, বিতর্কের মীমাংসা, কার্ধ চালনা অব! যুদ্ধ পরিচালান। )। 

এইভাবে কাজ করলে বিভ্রাট ঘটতে বাধ্য। যেযে কারণে চীনের মতান্ধ ও 

অভিজ্ঞতাবাদদী কমরেডরা ভূল করেছেন, তা তাদের ব্স্তকে দেখার আত্মমুখী, 

একদেশদর্শ ও ভাসাভাস। পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত । একদেশদশিতা ও ওপর 

ওপর দেখাটাও আংত্মমুখিতা, কারণ সমস্ত বাস্তব জিনিসই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে 
পরম্পর সংযুক্ত এবং আভ্যন্তরীণ বিধিনিয়মের দ্বারা পরিচাপিত। কিন্তু এই 

অবস্থাগুলে! যথার্থভাবে প্রতিফলিত করবার দায্িত্ব গ্রহণের বদলে কিছু লোক 

সেগুলোকে একতরফা ও ভাসাভাসাভাবে দেখেন এবং সেগুলোর পারস্পরিক 

যোগাযোগ জানেন না সেগুলোর আভ্যন্তরীণ বিধিশিয়ন্ণও বোঝেন না এবং 
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সেজন্য এ ধরনের পদ্ধতি হচ্ছে আত্মমুখীবাদী পদ্ধতি । 

আমাদের শুধু কোন বস্তর বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ায় দন্বগুলোর গতিতে 

তাদের পারস্পরিক সংযোগ ও তাদের প্রত্যেক দিকের অবস্থার বৈশিষ্ট্য- 
গুলোকে লক্ষ্য করলেই চঙ্গবে না, উপরস্ধ বিকাশের প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তরের 

_ ইবশিষ্টাগুলোও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। 
কোন বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় মূল দ্ন্ব এবং এঁ ঘন্ৰ ছার! নির্ণাত প্রক্রিয়ার 

সারবস্ত প্রক্রিয়াটি সম্পৃণ না হওয়া! পর্বন্ত বিলুপ্ত হবে না। কিন্তু বস্তর বিকাশের 
একট! দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বিকাশের প্রত্যেক স্তরে অবস্থা সাধারণতঃ পৃথক হক্স। 
কারণ» একটা বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় মুল ছন্দের প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়ার 

সারবস্ত অপরিবতিত থেকে গেলেও, এ দীর্ঘ প্রক্রিয্নায় এক স্তর থেকে আরেক 

স্তরে অতিক্রমণের সাথে মূল ছন্টি ক্রমান্বয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। তা 

ছাড়া, মূল দন্ব দ্বার] নির্ণীত বা প্রভাবিত বহু সংখ্যক ছোট-বড়,দ্বন্দের মধ্যে 
কতকগুলো তীব্রতর হয়, কতকগুলো অস্থায়ীভাবে বা আংশিকভাবে মীমাংদিত 

হয় বা চাপা পড়ে যায়, এবং কয়েকটি নৃতন ছন্দ আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য 

প্রক্রিয়া ভ্তরসমূহ দ্বারা! চিহ্িত। যর্দি লোকে একট বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় 

র-সমৃহের প্রতি মনোযোগ ন] দেয়, তাহলে তারা তার ছন্বগুলোর যথাযথভাবে 

মোকাবিলা করতে পারবে ন1। 

, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে পরিণত 

হুল, তখন মূল হন্বে নিয়োজিত শ্রেণী ছুটির___যথা সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর 
প্রকৃতিতে এবং সমাজের ধনতান্ত্রিক সারবস্ততে কোন পরিবর্তন হুল না। 

যাহোক, এই ছুটি শ্রেণীর ছন্ৰ তীব্র হয়ে উঠল, একচেটিয়া পুঁজি ও অ একচেটিয়া 
পুঁজির ছন্ব আত্মপ্রকাশ করল, প্রভূ দেশগুলো! ও তাদের উপনিবেশগুলোর ছন্দ 
তীব্র হয়ে উঠল, অনম বিকাশের ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে ছন্ব বিশেষ 
তীব্র হয়ে দেখ! দিল, এবং এইভাবে ধনতস্ত্রের বিশেষ শুর-__সাম্রাজ্যবাদী স্তরের 

হি হল। লেনিনবাদকে ঘে বল! হয় সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্রবের যুগের 
মার্কলবাদ, তার কারণ, লেনিন ও স্তাপিন সঠিকভাবেই এই ছন্বগুলির ব্যাখ্যা 

করেছেন এবং এই ঘন্গুলিব মীমাংসার জন্য সঠিকভাবেই সর্বহার! বিপ্লবের তত্ব 
ও কৌশল প্রণয়ন করেছেন। 

১৯১১ সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যার শুরু, চীনের সেই বুর্জেয়া-গণতাঙ্ত্রেক 

বিপ্রবের প্রক্রিয়াটি পরীক্ষ/ করলেও কতকগুনি বিশেষ স্তর চোখে পড়বে। 
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বিশেষ করে» বুজোয়। নেতৃত্বের পর্ধায়কালের বিপ্লব এবং সর্বহারা নেতৃত্বের 

পর্যায়কালের বিপ্রব ছুটি বিরাট পার্থক্যবিশিষ্ট্য উতিহাসিক স্তর । অন্য কথায় 

সর্বহার! নেতৃত্ব বিপ্লবের চেহারাকে মৌপিকভাবে পাণ্টে দিয়েছে, শ্রেণীসম্পর্কের 

'নৃতন বিস্তাস ঘটিয়াছে, কৃষি-বিপ্লবে এক বিপুল জোয়ার এনেছে, লার্জাজাযবাদ ও 
সামস্তবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সম্পূর্ণতা দ্বান করেছে, এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব: 
থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবে উত্তরণের সম্ভাবন। স্থত্টি করেছে, ইত্যাদি। বিপ্লব 
যখন বুর্জেয়া নেতৃত্বাধীন ছিল, তখন এর কিছুই সম্ভব ছিল না। যদিও 
সামগ্রিকভাবে এ প্রক্রিয়ার মূল ছন্দের প্রকৃতিতে, অর্থাৎ প্রক্রিয়ায় সাআাজ্যবাদ- 
বিরোধী, ও সামস্তবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্রবের প্রকৃতিতে ( যাঁর বিপন্নীত 

হচ্ছে আধা-ওুপনিবেশিক ও আধা-লামস্ততান্ত্রিক প্রকুতি ) কোন পরিবর্তন 

ঘটেনি, তথাপি বিশ বছরে এ প্রক্রিয্না কয়েকটি স্তর অতিক্রম করেছে । এই দীর্ঘ 

সময়কালে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে--১৯১১ সালের বিপ্রবের 

ব্যথত। ও উত্তরাঞ্চলীয় সমরনায়কদের শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রথম জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের 

স্থাপন] ও ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লব, যুক্তফ্রণ্টের ভাঙ্গন ও বৃর্জেয়াদ্ধের প্রতি- 

বিপ্রবের পক্ষে যোগদান, নৃতন সমরনায়কদের যুদ্ধ, ভূমি-বিপ্রবী যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় 
জাতীয় যুক্তক্রপ্টের স্থাপনা জাপান-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ ইত্যাদি। এই 

স্তরগুলে৷ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছার! চিহ্ছিত» যেমন, কতকগুলো তন্দের তীব্রতা বুদ্ধি 

€ দৃান্তত্বক্ূপ, ভূমি-বিপ্রবী যুদ্ধ ও উত্তুর-পূর্বের চারটি প্রবেশের উপর জাপ 
আক্রমণ১৮ ), কতকগুলো দ্বন্দের আংশিক বা .সাময়িক মীমাংদ! | দৃষ্টাস্তস্বরপ, 
উত্তরাঞ্চলীয় সমরনায়কদের ধ্বংসসাধন ও আমাদের ছার! জমিদারদের জমির 

বাঙ্গেয়াপ্তকরণ ) এবং কতকগুলে। ছন্দের পুনরায় আবির্ভাব (দৃষ্টান্তম্বরূপ, 

নৃঙন সমরনায়কদের মধ্যেকার সংগ্রাম ও দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের বিপ্রবী ঘাটি 

এপাকাগুলো হারানোর পর জদ্দারদের দ্বারা জমির পুনর্দখল ) ইত্যাদি । 
কোন বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ার প্রত্যেক স্তরে ছন্বগুলোর বিশিষ্টতা গুলো 

পর্যানোচন! করতে ছলে আমাদের শুধু তাদের সংযোগে তা তাদের সমগ্রতার 
দেখলে চগবে না, প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক দ্বন্দের ছুটি দিককেই পরীক্ষা করতে 

হবে। 

ষ্টাস্তমস্বরূপ, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির কথা ধরুন । একট! দ্বিককে, 
কুণমিনতাঁউকে নেওয়া যাক। প্রথম যুক্রফ্রণ্টের পর্ধয়কালে কুওমিনতাও 

রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা ও কৃষক-শ্রমিকদের ' 
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সাহায্য কর1--সান ইয়াৎ-সেনের তিন মহান কর্মনীতি কার্ধকর করেছিল'। 
এনন্ত তা ছিল বিপ্রবী ও প্রাণবান এবং গণতান্ত্রিক বিপ্রবের পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর 
একটা মৈত্রী। ১৯২৭ সাল থেকে কুণমিনতাঁঙ বিপরীত দ্বিকে মুখ ফেরায় এবং 
জমিদার ও বৃহৎ বুর্জেয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল, জোটে পরিণত হয়। ১৯৩৬, 
সালের ভিসেম্বরে সীআন ঘটনার১৯ পর, গৃহধুদ্ধের অবসান ঘটানোর এবং জাপ: 
সাত্রাঞ্যবাদ্দকে সম্মিলিতভাবে বাধ! দ্বানের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মৈত্রীর 
দিকে এর আরেকট। পরিবর্তন গুরু হয়। এইই হুল কুওমিনতাঙের এই তিন: 
স্তরের বৈশিষ্ট্য । অবশ্, নানা! ধরনের কারণ থেকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্ভূত 
হয়েছে । এখন অন্যদ্দিকটিকে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কথ।, ধরা যাক। প্রথম। 
যুক্তফ্র:্টের পর্ধায়কালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তার শৈশবাবস্থায়। সে 

১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবকে সাহমিকতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবের 

চরিত্র করণীয় কাজ ও পদ্ধতিগুলো বোঝার ব্যাপারে তার অপরিপক্কতা প্রকাশ 
পেয়েছিল এবং সেই জন্যই এ বিপ্রবের শেষের দিকে ছেন তু-সিউবার্দের পক্ষে 
নিজেকে জাহির করা ও বিপ্লবের পরাজয় ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৭ সাল 
থেকে, মে আবার সাহসিকতার লাথে ভূমি-বিপ্রব যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং 
বিপ্লবী সেনাবাহিনী ও বিপ্রবী ঘাঁটি এলাকা হৃষ্টি করেছিল। কিন্ত সে' 

হঠকারিতামূলক ভূল করে বসে, যার ফলে সেনাবাহিনীর ও ঘাটি এলাকাগুলোর 
বিপুল ক্ষতি হয়। ১৯৩৫ সাল থেকে পার্টি এ ভূল সংশোধন করেছে এবং 
জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য নৃতন ফুক্তফ্রণ্টকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে । এই 
মহান সংগ্র/ম এখন বিকাশলাভ করছে। বর্তমান স্তরে কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে 
সেই পার্টি, যা ছুটে বিপ্লবের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে এবং 
বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে । এটাই হুল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই 
তিন স্তরের বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্গুলোও নানাপ্রকার কারণ থেকে উদ্ভূত 
হয়েছে। ছুই পার্টির এই বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা না করলে আমর! 
বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে ছুই পার্টির বিশেষ আত্মঃসম্পর্কগুলোকে বুঝতে 
পারব না, যথা একটা যুক্তফ্রণ্টের স্থাপনা, যুক্তফ্রণ্টের ভাঙ্গন এবং আরেকটা। 
যুক্তফ্রণ্টেন স্থাপনা । পার্টি ছুটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনার জন্ত বা 
আরও মৌপিক ৩ হচ্ছে পার্টি ছুটির শ্রেণীতিত্তি এবং এর ফলে প্রত্যেকটি পার্ট 
ও অন্তান্ত শক্তিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পর্ধায়কালে উদ্ভূত হন্বঙ্ুলে! পরীক্ষা 

কর]। ছৃ্ান্তত্বূপ, কমিউনিস্ট পার্টির নাথে প্রথম মৈত্রীর পর্যাযকালে 
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কুওমিনতাঙের একদিকে ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হন্ব, এবং এজন 
কুওমিনতাঙ ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোঁধী $ অন্বদিকে ছিল দেশের ব্যাপক জন- 
সাধারণের সঙ্গে ছন্ব--কথায় কুওমিনতাঙ মেহনতী জনগণকে অনেক সুবিধা 

বানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে খুবই নগণ্য শ্ববিধ! দিয়াছে ব 

কিছুই দেয়নি । কমিউনিস্টবিঝোধী যুদ্ধ চালানোর পর্যায়কালে, ব্যাপক 
জনসাধারণের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তবাদের সাথে সহ- 

যোগিত1 করেছিল এবং বিপ্রবে ব্যাপক জনসাধারণ যে সমস্ত স্থবিধা অর্জন 

করেছিল তা নিল করেছিল এবং তার ফলে জনগণের লাথে নিজের ছন্দ 
তীব্র করে তুলেছিল। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্তমান পরধায়কালে, 

জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সাথে কুগমিনতাঙের ছন্দ রয়েছে এবং লে কমিউনিস্ট 

পার্টির সাথে মৈত্রীবন্ধ হতে চায়, কিন্তু এফই সময কমিউনিস্ট পার্টি ও দেশের 
জনগণের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম ও তাদের উপর তার অত্যাচার শিথিল করতে 

চায় না। কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে বল! যায়, সে জর্ধদাই, প্রত্যেক পর্যায়কালে 

সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে থেকেছে। 

কিন্ত জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্তমান পর্ধার়কালে, কমিউনিস্ট পার্টি 

কুওমিনতাঙ ও দেশীয় সামস্তশক্তিগুলোর প্রতি নরম নীতি গ্রহণ করেছে, 

কারণ কুওমিনতাঙ জাপানকে প্রতিরোধ করার পক্ষে ইচ্ছা! প্রকাশ করেছে। 

উপরোক্ত পরিস্থিতির ফল দীড়িয়েছে পার্টি ছুটির মধ্যে কখনে মৈহী, আবার 
কখনো সংগ্রাম, এবং এমনকি মৈত্রীর পর্যায়কালগুলোতেও একই সাথে মৈত্রী 

ও সংগ্রামের জটিল অবস্থা বিষ্যমান থেকেছে । যদি আমর" হুন্বের এইসব 

দিকের বৈস্ট্্িগুপি পর্যালোচনা না করি, তাহলে আমরা প্রত্যেকটি পার্টির 

সাথে অন্তান্ত শক্কিগুলোর সম্পর্কই শুধু নয়, ছুটো পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কটি ও 

বুঝতে ব্যর্থ হব। 
এভাবে এট! দেখা যাচ্ছে যে, যে-কোনো প্রকারের হদ্দের বিশিষ্টত 

পর্যাপোচনায়--পদার্থের গতির প্রত্যেক রূপের ঘন্বঃ বিকাশের প্রত্যেক 

প্রক্রিয়ায় গতির প্রত্যেক রূপের ছন্দ, প্রত্যেক বিকাশের প্রক্রিয়ায় ছদ্বের প্রতিটি 

দ্বিক, প্রত্যেক বিকাশের স্তরে প্রত্যেক বিকাশের প্রক্রিয়ার ন্ব এবং প্রত্যেক 

বিকাশের স্তরে ঘন্দবের প্রতিটি দিক-_-এই সবগুলে। ছন্দের বিশিষ্টতা পরধালোচনাক় 

আমাদের অবশ্তঠই আত্মগত ও খামখেয়ালী হওয়া চলবে না, বরং সেই 
বিশিষ্টতাকে মূর্ভভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। যৃত্ত বিশ্লেষণ ছাড়া কোন 

৪৭৭ 



দ্বন্দের বিশিষ্টতা সম্পকে জ্ঞানলাভ কর সম্ভব নয় । আমাদের পব সময় মনে 

রাখতে হবে লেনিনের কথা £ মূর্ত অবস্থাণমূহের মুত বিশ্লেধণ । 

মার্ক ও এঙ্গেগসই সর্বপ্রথম এই ধরসের মৃত্ত বিশ্রষণের চমত্কার এক আঘর্শ 

আমাদের সামনে ভুলে ধবেন। 

যখন মার্স ও এঙ্সেলস বস্তর মধ্যে ছন্দের নিয়মকে সামাজিক-এঁতিহাসিক 

প্রক্রিয়ার পর্যালোচনায় প্রয়োগ করলেন, তথন তীরা আবিষ্কাএ কপ্ললেন উত্পাদন- 

শক্তি ও উতৎ্পাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার ছন্দকেঃ শোষণ ও শোধিতশ্রেণীর মধ্যেকার 

ছম্বকে এবং এ ছন্বগুলো থেকে উদ্ভূত ন্দর্থনৈতিক ভিত্তি  উপরিকাঠামোর 

(রাজনীতি, মতাদর্শ ইত্যাদি) মধে'কাব ছন্বক, এবং আবিষ্কার কবুলেন 

কিভাবে এসব ছন্দ বাতন্ন রকমের শ্রেণীসমাজে বেভিন্ন রকম সমাজবিপ্রবের 

জন্ম দেয় । 

মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠায়োর পধালোচনায় এই 

নিয়মকে প্রয়োগ করে এটা আবিস্কার করলেন যে, এই সমাজের মুল ছন্দ হচ্ছে 

উৎপাদনের সামাজিক চব্রিন্ত এবং মালিকানাক ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যেকার 

ছন্। এককভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদনের সংগঠিত চরিত্র এবং সমগ্রভাবে 

সমাজে উৎপাদনের অসংগঠিত চরিত্রের মধ্যেকার ছ্বন্বের মধ্যে এ ছন্ব আত্মপ্রকাশ 
করে। শ্রেণীপম্পর্কের দিক থেকে এটা আত্মপ্রকাশ করে বূর্জেরাশ্রেণী ও 

সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যেকাঁ? ছন্দে । 

যেহেতু বস্তপমূুহের বিস্তার অত্যন্ত বিরাট এবং তার্দের বিকাশ অনস্ত, 

সেহেতু যা এক প্রসঙ্গে সর্বজনীন. অন্ত প্রসঙ্গে তা-ই বিশেষ । বিপরীতভাবে, ঘ! 

এক প্রসঙ্গে বিশেষ, তা-ই অন্য প্রলঙ্গে সবঙ্গনীন । ধনতাস্ত্ি় ব্যবস্থায় উৎ- 

পাদন্রে সামাজিক চরিত্র ও উৎপাদনের উপকরণগ্ুলোর ব্যক্তিগত মাপিকানার 

মধ্যেকার দ্বন্ব যেখানেই ধনতঙজ্জ বিগ্কমান ও বিকাশমান এমন লমন্ত দেশেই 

সাধারণভাবে রয়েছে, ধনতস্ত্রের পক্ষে এ হচ্ছে ছন্দের সর্বজনীনতা৷ । কিন্তু ধনঙস্ত্রের 

এই ছন্দ শ্রেণীসমাজের সাধারণ বিকাশের একট! নিদিষ্ট এতিহাপিক শুরের ব্যাপার 

মাত্র, সাধারণ শ্রেণীসমাজে উৎপাদ্ন-শক্তি ও উৎ্পাদন-সম্পকের মধ্যেকার ছন্দের 

পক্ষে এ হুচ্ছে দ্বন্দের বিশিষ্টতা। যাহোক, ধনতীভ্ত্রিক সমাজের এসব ছ.ম্বর 

বিশিষ্টতাকে বিঙ্গেষণ করে দেখিয়ে মাকস সাধারণ শ্রেণীসমাজে উৎপাদন-শক্তি ও 

উৎপাদন্-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দের সর্বঙঞ্গনীনতার আরও গভীর, আরও পর্যাপ্ত 

এবং আরও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদ্ধান কষেন। 
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যেছেতু বিশেষ সর্বজনীনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং যেহেতু ছন্দের শুধু বিশিষ্টতা 
নয়, তার সর্বজনীনতাও সকল বস্তর মধ্যেই অস্তরিছিত, বিশিউতার মধোই 

সর্বজনীনত বিষ্ঞমান, সেহেতু কোন বস্তকে পরধালোচন! করার সময় আমাদের 

উচিত বিশি্ত! ও সর্বজনীনতা৷ উভয়কেই ও তাদের আজ্ঃসংযোগকে আবিষ্কার 

করতে চেষ্টা করা, এ বস্ত্র ভেতরকার বিশিষ্টতা ও সর্বজনীনতাঁকে এবং তাদের 
আন্তঃসংঘোগকেও আবিষ্কার করা] এবং এ বস্তুর সঙ্গে বাইরের নানা বস্তর আস্তঃ- 

সংযোগকে আবিষ্কার কর1। স্তাগিন যখন তার বিখাত বচন! লেনিনবাদের 

ভিত্তি-তে লেনিনবাদের এঁতিহাসিক উৎমগুলো ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি, যে 

আস্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে লেনিনবাদের উৎপত্তি হয়েছে ত বিশ্লে্ণণ করেন, 

সাম্রাঙ্গবাদের অধীনে ধনতন্ত্ের যে ছন্গুলো তাদের চরমে পৌছেছে সেগুলো 
বিশ্লেষণ করেন, এবং কিভাবে এই ছন্বগুলে! সর্বহারা বিপ্রবকে অবিলঘ্ে করণীয় 

বিষয়ে পরিণত করছে ও ধনতস্ত্রের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানার জন্য অনুকূল 

অবস্থা স্ত্টি করেছে, তা দেখান । উপরস্ত, কেন রাশিয়া লেনিনবাদের স্তিক'- 
গৃহে পরিণত হঠী, কেন জারের রাশিয়া সাআাজ্যবাদের সকপ দ্বন্দের কেন্দ্রবিন্দুতে 

পরিণত হুল এবং কেন রাশিয়ার সর্বহারার পক্ষে আত্তজাতিক বিপ্লবী সর্বহীরার 

অগ্রগামী বাহিনী হওয়া সম্ভব হুল, তার কারণলমৃহ বিশ্লেষণ করেন। এইভাবে 
স্তালিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দের সর্বজনীনতা বিশ্লেষণ করে দেখান, কেন 

লেনিনবাদ হচ্ছে সাত্রাজ্যবাদ ও সবহার! বিপ্রবের যুগের মার্কসবাদ, এবং একই 
সাথে এ সাধারণ ছন্দের মধ্যে জারতস্ত্রী রুশ সামাজ্যবাদের বিশিষ্টত! বিশ্লেষণ 
করে দেখান, কেন রাশিয়া] সর্বহারা বিপ্রবের তত্ব ও রণকৌশলের জন্মভূমিতে 

পরিণত হুল এবং কিভাবে এই বিশিষ্টতার মধ্যে দ্বন্দের সব্জনীনতা নিঠিতি 

রয়েছে । ছন্দের বিশিষ্টতা ও সর্বজনীনতা এবং তাদের আন্তঃলংযোগকে 

বোঝার জন্য শ্তালিনের বিশ্লেষণ আমাদের একটা অন্করণীয় আদর্শ প্রধান 

করেছে। 

বস্ধগত প্রতীক ব্যাপার (০0৮1০০0%6 715215090061801) ) পর্যায়লোচনায় 

ছম্দবাদ্দ ব্যবহারের প্রশ্ব্ে, মার্কল ও এঙ্ষেলম এবং অনুরূপভাবে লেনিন ও শ্তালিন 

মর্বদাই নির্দেশ দিয়েছেন কোনভাবেই আত্মগত ও খামথেয়ালী ন] হওয়ার জন্য 

বরং বস্তগত বাস্তব গতির মূর্ত শর্তগুলে৷ থেকে এদব প্রতীত ব্যাপারের মূর্ত 

তন্বগুলোকে, প্রত্যেক ঘয়ের প্রত্যেকটি 1দকের মৃত অবস্থানকে, এবং ছদ্বগুলোর 

সু আঞ্ত:দংযোগঞ্ুপোকে আবিষ্কার করার অন্য ।, প্ধূলোচনার ক্ষেত্রে এই 
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অনোভাঁব আমাদের মতাদ্ধদের নেই এবং এজন্য তার] কখনও সঠিক কিছুকে 

পান না। তাদের ব্যর্থতা থেকে আমাদের অবশ্তই সাবধান হতে হবে এবং এই 
মনোভাব-_যা পর্যালোচনার জন্য একমাজ্জ সঠিক মনোভাব-__অর্জন করতে 
শিখতে হবে। 

হবন্দের সর্বজনীনতা ও বিশিষ্টতার মধ্যেকার সম্পর্ক হচ্ছে ছন্দের সাধারণ 

বৈশিষ্ট্য ও শ্বতক্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যেকার সম্পর্ক। প্রথমটিতে বুঝতে হবে, সকল 
প্রক্রিয়ায় ন্ বিষ্কমান এবং প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পধন্ত প্রবহমান ; গতি, 
বস্ত, প্রক্রিয়া ও চিস্তা--সবই হচ্ছে ছন্দ। ছন্দকে অস্বীকার করার অর্থ 

সবকিছুকেই অন্বীকার করা । সকল সময় ও সকল দেশের জন্ত এটা সর্বজনীন 

লত্য, যান মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। এজন্ুই ছন্দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য 

অনাপেক্ষিকতা। কিন্তু এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক শ্বতন্থ বৈশিষ্ট্যের 

মধ্যেই নিহত, হ্বতক্্র বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে ন1। 

যদি সমস্ত শ্বতততর বৈশিষ্ট্য মুছে ফেলা হতো, তাহলে সাধারণ বৈশি্ট্য কোথায় 

থাকত? প্রত্যেকটি ঘমন্ব বিশেষ বলেই হ্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়। সকল 

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য শতমাপেক্ষভাবে ও অস্থায়ীভাবে বিগ্ভমান থাকে, এবং এজন্ত তা 

আপেক্ষিক । 

সাধারণ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং অনাপেক্ষিকত। ও আপেক্ষিকতা! 

সম্পর্কে এই সত্য হচ্ছে বস্তসমূহের মধ্যে ছন্ৰের সমস্যার কেন্দ্রীভূত সারবস্ত। এটা 
না বোঝা হন্ববার্থকে পন্রিহার করার সামিল। 

৪ প্রধান দ্বন্দ্ব এবং কোন দ্বদ্ছের প্রধান দ্বিক 
ছন্দের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আরও ছুটি বিষয় আছে, য। বিশেষভাবে বিশ্লেষণ 

কর প্রয়োজন, যথা, প্রধান ঘন্ব এবং কোন ছন্দের প্রধান ধিক । 

একটা জটিল বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো তন্দব আছে। এগুলোব 

মধ্যে একটা স্বভাবতঃই প্রধান ছন্বঃ যার অস্তিত্ব ও বিকাশ অন্্যান্ত হন্দের অস্তিত্ব 

ও বিকাশকে নির্ধারিত ব৷ প্রভাবিত করে। 
দৃষ্টাস্তত্বূপ, ধনতাম্রক সমাজে হছন্বরত ছুই শক্তি সর্বহারাশ্রেণী এবং 

বুর্জোক্সাশ্রেণী জন্ম দেয় প্রধান ছন্বের। অগ্যান্ত ঘন্বঃ যেমন, সামস্তশ্রেণীর 
অবশেষ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার ছন্দ, কষক পেটি-বুর্জোয়া ও বুজ্জোয়াদের 

অধ্যকার ছন্দ, সর্বহারা ও কৃষক পেটি-বুর্জোক়্াদের মধ্যেকার ছন্দ, অ-একচেটির। 
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পুঁজিপতি ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের যধ্যেকার হন্ঘ, বৃর্জোর1 গণতন্থ ও বুর্জোয়া 
ফ্যানিবাদের মধ্যেকার ছন্ব, 'ধনত্াস্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের মধ্যেকার হস্, 
সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশগুলোর ষধ্যেকার ছন্থ প্রভৃতি সবই নির্ধারিত ব! প্রভাবিত 

হয় এ প্রধান ঘন্ঘ ছার! । 

চীনের মতো আধা-ওপনিবেশিক - দেশে, প্রধান ছন্ব এবং অপ্রধান 
ত্বদ্বগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক একট] জটিল ছৰি তুলে ধরে। এরকম একটা দোশর 

বিরুদ্ধে ঘন সাম্রাজ্যবাদ. আক্রমণ শুরু করে, কিছুদংখ্যক বিশ্বাসঘাতক ছাড়। & 

দেশের সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণী সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একট! জাতীয় 

যুদ্ধে একাবন্ধ হতে পারে। এ সময়ে, সাম্রাজ্যবাদ ও এ দেশের মধ্যেকার ছন্দ 

প্রধান ছন্দে পরিণত হুয়, আৰ দেশের ভেতরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার ছস্ঘসমূহ 
€ সামস্ততানত্রি ব্যবস্থা ও ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যেকার যে ছন্ঘটি প্রধান ঘন্দে 

ছিল, সেটি সহ ) সাময়িকভাবে অগপ্রধান ও অধীনস্থ স্থানে অবনত হয়। চীনে 
এই অবস্থা ঘটেছিল ১৮২* সালের আফিম যুদ্ধে২০, ১৮৯৪ সালের চীন-জাপান 

যুদ্ধে২১ ও ১৯০০ সালের ই" হো থুয়ান যুদ্ধে। বর্তমান চীন-জাপান যুছ্ধেও 
এই অবস্থাই চলছে । : 

কিন্তু অন্য পরিস্থিতিতে ঘন্বগুলে। অবস্থান পরিবর্তন করে । যখন সাম্রাজ্য- 

বাদ যুদ্ধের বদলে অপেক্ষারুত নম্র উপায়ে, অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সাম্কৃতিক উপায়ে নির্যাতন চালিয়ে যায়, তখন আধা-শুপনিবেশিক দেশগুলোর 

শানকশ্রেণীগুলে! সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মনমর্পণ করে এবং উভয়পক্ষ 
মিলি৩ভাবে ব্যাপক জনসাধারণকে নির্যাতনের জন্ত একটা জোট গড়ে তোলে । 
এরকম ল্ময়ে, জনগণ প্রায়শ:ই সাম্রাজ্যবাদ এবং সায়ন্তশ্রেণীগুলির মৈত্রীর 
বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের আঁশ্রক্ন গ্রহণ করে, আর সাম্রাজ্যবাদ জনগণকে নিধাতনের 

উদ্দেপ্তে আধা-ওপনিবেশিক দ্বেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াপস্থীদের সাহায্য করার 

জন্য প্রা়শ:ই প্রত্যক্ষ কার্ধকলাপের পরিবর্তে পরোক্ষ পন্থাগুলো কাজে লাগায়, 

এবং এইভাবে- আভ্যন্তরীণ ঘন্বগুলে! বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে । এটাই ঘটেছিল 
. চীনে ১৯১১ সালের বিপ্রবী যুদ্ধে, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্রবী যুদ্ধে এবং ১৯২৭ 

সাল থেকে দশ বছরব্যাপী কৃষি-বিপ্রবের যুদ্ধে। আধা-গুপনিবেশিক দেশে 

বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোঠীগুলোর ভেতরকার যুদ্ধগুলো, দৃষটাস্তত্বরূপ, 
চীনে সমরনায়কদের মধ্যে যুদ্ধগুলোও, এই শ্রেণীভূক্ত। 

ঘখন একটা বিশ্লবী গৃহযুদ্ধ এতদূর বিকাশলাভ করে ষে, সাম্রাজ্যবাদ ও 
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তার পা-চাটা কুকুর দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের নিজেদের অস্তিত্বই বিপক্ন হয়ে 
পড়ে, তখন সাআঙ্যবাদ প্রাশ.ই তার শাসন . বজায় রাখার জন্ত অন্যান্ত 
পন্থা! অবলম্বন করে। পাআজাবাদ তখন হয় ভেতর থেকে বিপ্রবী ফ্রণ্টকে 

বিভক্ত করার চেষ্টা করে, অথব! দেশীয় প্রতি ক্রিয়াশীলদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য 

করার জন্ত সশন্্র সৈন্দ্ল প্রেরণ করে । এব্রকম সময়ে বিদেশ সাম্রাজ্যবাদ ও 

দ্রেশীয় প্রতিক্রিয়শীলরা খোলাখুপশিভাবে একলঙ্গে দাড়ায় একপ্রাস্তে, আর 

ব্যাপক জনসাধারণ দীড়ায় অন্প্রান্তে, এবং এইভাবে গড়ে তোলে হছন্টি, 

যা আবার অন্যান্ত ছন্বগুলোর বিকাশকে নির্ধারিত ব! প্রভাবিত করে। 

অক্টোবর বিপ্লবের পরে বিভিন্ন পুজিবাদী দেশগুলো কর্তৃক রুশ প্রতিক্রিয়া- 

শীলদেরকে প্রদত্ত সাহায্য সশস্ত্র হস্তক্ষেপেরই একটা নজীর। ১৯২৭ সালে 

চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতা বিপ্রবী ফ্রণটকে বিভক্ত করার একট! 

নজীর। 

কিন্ত যাই ঘটুক না কেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একট প্রক্রিয়ার 

বিকাশের প্রত্যেক স্তব্রে প্রধান ছন্দ মান্তজ একটাই, যা পরিচালকের ভূমিকা 

পালন করে। 

অতএব দেখ যাচ্ছে, কোন প্র ক্রয়াতে যর্দি অনেকগুলে। ছন্দ থাকে তাহলে 

তাদের মধ্যে অবস্থাই একটি হবে প্রধান দ্বন্ব, যা নেতৃস্থানীয় ও নির্ধারক ভূমিকা! 

গ্রহণ করবে, আর অন্যগুলে! দখল করবে গৌণ ও অধস্তন শ্থান। তাই, ছুই 

বা দুয়ের বেশি ছন্ববিশিষ্ট কোন জটিস প্রক্রিয়ার পর্যালোচন1 করতে গেলে, 

আমাদের অবশ্তই সেগুলির মধ্যে প্রধান ছন্বকে খুঁজে বের করার জন্য সমস্ত 
প্রচেষ্টা চালাতে ভবে। একবার এই প্রধান ঘন্দ্কে হৃদয়ঙ্গম কৰা গেলে সব 

সমশ্তারই সহজে সমাধান কর। যায় । ধনতাস্ত্রিক দমাজ পর্যালোচনার মাধ্যমে 

মার্ক আমাদেরকে এহ পদ্ধতি শিখিয়েছেন । লোলন ও স্তালিনও একইভাবে 

আমাদের এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন তাদের সাআজ্যবাদ ও ধন্তন্ত্রের সাধারণ 
সংকটের পর্যালোচনাপ্ন এবং সোভিয়েত অর্থনীতির পর্যালোচনায়! হাজার 

হাজার পণ্ডিত ও কর্মী এই পদ্ধতি বোঝেন না, এবং তার ফলে ধন কুয়াশায় 
দিশেহার] ছয়ে তার। সমস্যার মর্মটিই ধরতে পারেন না এবং স্বভাবতই ঘ্গুলো! 
সমাধানের পথও খুঁজে পান না। 

আগেই বলেছি, কোন একটা প্রঞ্রিয়ার সমস্ত ছন্বকে আমর] সম্বান গুরুত্ব 

দিতে পার না। প্রধান ও গৌঁগেন মধ্যে পার্থক্য করতেই হবে এবং প্রধানটিকে 
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ধরবার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কিন্তু যে-কোন নিদি হন্বে,-তা 

সেটা প্রধানই হোক বা গৌণই হোক, ছুটি প্রতিঘন্দী দ্িককে কি আমর 
সমান বলে মনে করতে পারি? আবার বলছি, না। যে-কোন ছন্দে 

প্রতিঘন্বথী দ্বিকগুলোর বিকাশ অসমান । কখনো কথনে৷ তাদের মধ্যে ভারসাম্য 

দেখা যায় বটে, কিন্তু তা সাময়িক আপেক্ষিক মাত্র, অসমতাই মৌলিক । 
ছুটি ছন্বমাঁন দিকের মধ্যে একটি দিক অবশ্যই প্রধান, অপবটি গৌণ । যেটি 
প্রধান দ্দিক, সেটিই দ্বন্দের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে । বস্তুর প্রকৃতি প্রধানত: 

নির্ধারিত হয় দ্বন্দের প্রধান দিকের দ্বারা, যে দিকটি কর্তৃত্বের স্কান লাভ করেছে। 

কিন্ত এই অবস্থাটা অপরিবর্তনীয় নয়, দ্বন্দের প্রধান ও অপ্রধান দিকগুলো! 

একে অন্যতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই অন্থুসারে বস্তর প্রকৃতিও পরিবতিত হয় । 

কোন একটি দ্বন্দের বিকাশের একটি নিদিষ্ট প্রক্রিয়ায় বা একটি নিদিষ্ট স্তরে 
“ক হয়ত প্রধান দিক এবং «খ” অপ্রধান দ্িক। অন্য একটিস্তরে বা অন্য 

একটি প্রক্রিয়ার আবার ভূমিকাগুলোই হয়তো পান্টে যায়। এই পরিবর্তন 

নির্ধারিত হুয় একটি বস্তব্র বিকাশের পথে দ্বন্দ্বের অন্য দিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাষ্ষে 

প্রত্যেক দিকের শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ দ্বার। । 

আমর! প্রীয়শঃই 'নৃতন কর্তৃক পুরাতনের স্থান দখল'-এর কথ। বলে থাকি । 

নৃতন কর্তৃক পুরাতনের স্থান দখল বিশ্বের সর্বজনীন ও চিরকাপীন অলংঘনীয় 
নিয়ম । বস্তর নিজের প্রকৃতি ও বাহ্িক অবস্থা অনুযাঁয়া বিভিন্ন ধরনের ভ্রুত- 

'অতিক্রমণের মধ্যে দিয়ে একটা বস্তর অপর একটা বস্ততে রূপাস্তর--এটাই নৃতন 

কর্তৃক পুরাতনের স্কান দখলের প্রক্রিয়া! । প্রত্যেক বস্ততে নূতন ও পুরাতন 

দ্বিকের মধ্যে ছন্দ রয়েছে, ধারাবাহিকভাবে বহু আকাবাক। সংগ্রামের জন্ম দেয়। 

এই সংগ্রামের নৃতন দিকটি গৌণ থেকে মুখ্যতে পরিবতিত হয় এবং প্রাধান্য 

লাভ করে আর পুরাতন দ্বিকটি মুখ্য থেকে গৌণে পরিবতিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে 

লয় পেয়ে যাঁয়। এবং যে মুহূর্তে নৃতন দিকটি পুরাতন দ্িকটির উপর প্রাধান্য- 

লাভ করে, পুরাতন বস্ত গুণগতভাবে নৃতন বস্ততে রূপ1ম্তরিত হয়। এইভাবে 

দেখতে পাওয়। যায় যে, বস্তর প্ররুতি প্রধানতঃ নির্ধাবিত হয় দ্বন্দের প্রধান দিকের 

দ্বারা, যে দ্বিকটি কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে। যে প্রধান দিকটি কতৃর্ত্বের 

স্থান লাভ করেছে, সেটি ঘখন রূপান্তরিত হয়, বস্তর প্ররৃতিও সেই 

অনুসারে পরিবতিত হয়ে যায় । 

পুরানো সামস্ততান্ত্রিক যুগে অধীনস্থ শক্তি হিসাবে ধনতত্ত্রের যে অবস্থান 
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ছিল, ধনতাঙ্ত্রিক সমাজে তা পরিবতিত হয়ে যায় প্রধান্ঠের শক্তিতে, এবং 

সমাজের প্রকৃতি সেই অনুযায়ী পরিবতিত হয়েছে সামস্ততান্ত্রি থেকে 

ধনতান্ত্রিকে। নূতন ধনতান্ত্রিক যুগে সামন্ত তান্ত্রিক শক্তিগুলো তাদের আগেকান্র 
প্রাধান্যের অবস্থান থেকে অধীনস্থ অবস্থানে পরিবতিত হয়, এবং ক্রমান্থয়ে লুপ্ত 
হতে থাকে । যেমন, বুটেন ও ফ্রান্সে এরকম ঘটেছিল। উৎ্পাদনশক্তির 

বিকাশের সাথে সাথে, বুর্জোয়াশ্রেণী প্রগতিশীল ভূমিকাযুক্ত এক নৃতন শ্রেব 
থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাযুক্ত এক পুরানো শ্রেণীতে পরিবতিত হয়, এবং 
র্বকারাশ্েণী শেষ পর্যস্ত তাকে উৎখাত করে দেয়। বুর্জেয়াশ্রেণী তখন 

ব্যক্তগত উৎপাদদনেপ উপকরণসমুছ থেকে বঞ্চিত ও ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণীতে 
পরিণত হম, এবং এই শ্রেশীরও ক্রমন্ধয়ে বিপুপ্থি ঘটে । সর্বহারা শ্রেণী হচ্ছে 

একটা নৃতন শক্তি, যা বুর্জোয়া শ্রেণীর চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি এবং যা 
বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনে বুর্জোয়াশ্রেণীরই সাথে যুগপত বৃদ্ধি পেতে থাকে । সর্বহারা- 

শ্রেণী প্রথমে বু্জায়াশ্রেণীর অধীনে থাকলেও ক্রমান্বয়ে শক্তি অর্জন করে একটি 

স্বাধীন ও ইতিহাসে মুখ্য ভূমিকাবিশিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং শেষে 

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে পরিণত হয় শাসকশ্রেণীতে | তখন সমাজের 

প্রকৃতি পরিবতিত হয়ে যায় এবং পুরানে। ধনতাস্ত্রিক সমাজ নৃতন সমাজতাস্ত্বিক 

সমাজে রূপান্তরিত হয় । সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিমধ্যে এই পথ গ্রহণ করেছে, 

অন্যান্য দেশও অবশ্বস্তাবীরূপেই এই পথ গ্রহণ করবে। 

চীনের কথাই ধর! যাক। যে দ্বন্বের ফলে চীন আধা-উপ নবেশ, লেই 

দ্বন্দে সাম্রাজ্যবাদ প্রধান অবন্থান দখল করে আছে ও চীনা জনগণকে পীড়ন 

করে চলেছে, আর চীন হ্বাধান দ্বেশ থেকে আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়ে 

গেছে। কিন্তু অবশ্যস্তাবীরূপে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে, উভয় পক্ষের মধ্যে 

সংগ্রামে, চীনা! জনগণের যে শক্তি সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে বৃছি পাচ্ছে, তা 

অবশ্তন্ভাবীরূপেই চীনকে আধা-উপনিবেশ থেকে একট! স্বাধীন দেশে পর্রিবতিত 

করবে» পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত হবে এবং পুরানে চীন অবশ্ঠভাবীরূপে 

নৃতন চীনে বূপাস্তগিত হুবে। 

পুরানো চীনের নৃতন চীনে রূপান্তরের সঙ্গে জ'ড়ত রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে 

পুরানে। সামস্ততাস্ত্রিক শক্তিগুলো এবং নৃতন জনগণের শক্তিগুনদোর সম্পর্কের 

ক্ষেত্রে একট! পরিবর্তন । পুপ্লানো সামস্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণী উত্থাত হবে, 

শাঁদক থেকে তারা শাদিতে পরিণত হবে এবং এই শ্রেণী ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হবে। 
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দর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণ শাসিত থেকে শানকে পরিণত হবে। ফলে 
চীনের সমাজের প্রকৃতি পরিবতিত হবে এবং পুরানো আধা-ওপনিবেশিক ও 
আধা-সীস্ততান্ত্রি সমাজ এক নৃতন গণতান্ত্রিক সমাজে রূপাস্তরিত হবে। 

এরকম পারস্পরিক রপাস্তরের দৃষ্টান্ত আমাদের অভীত অভিজ্ঞতায় 
খুঁজে পাওয়াযায়। চীনকে প্রায় তিনশত বৎসর শাসন করার পর ছিং 

রাজবংশ ১৯১১ সালের বিপ্লবে উৎখাত হয়েছিল, এবং সান ইয়াৎ-সেনের 

নেতৃত্বে বিপ্রবী তুং যেং হই (মৈত্রী সমিতি) কিছু সময়ের জন্য বিজয়ী 

হয়েছিল।' ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্রবী যুদ্ধে, দক্ষিণে কমিউনিস্ট-কুওমিনতাঙ 

মৈত্রীর বিপ্রবী শক্তিগুলো দূর্বল অবস্থা থেকে শক্তিশালী অবস্থায় পরিবতিভ 

হয়েছিল এবং উত্তব্লাভিযানে বিজয় অর্জন করেছিল, আর একদ1 সর্বশক্তিমান 

উত্তব্বাঞ্চলীত্র জমুনায়করা উৎখাত হয়েছিল। ১৯২৭ সালে কুওমিনতা 

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর আক্রমণে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত 

জনগণের শক্তি থুব দুর্বস হয়ে পড়েছিল, কিন্তু নিজেদের পার্টির মধ্যে স্থবিধাবাঘ 

নির্মল করার সাথে তারা আবার ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে । কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে বিপ্লবী ঘাটি এপ্াকাগুলোতে কৃষকেরা শাসিত থেকে শাসকে ; রূপাস্তবিত 

হয়েছে, আর জমিধারদের ঘটেছে ঠিক ৰিপরীত বপাস্তর। বিশ্বে সর্বদাই 

এ রকম ঘটেছে-__নৃতন হটিয়ে দিচ্ছে পুরাতনকে, নৃতন পুরাঁতনের স্থান দখল 
করছে, পুরাতনকে মুছে দিয়ে নৃতনের পথ তৈরী হুচ্ছে এবং নূতনের উত্তৰ 
ঘটছে পুরাতনেরই মধ্য থেকে । 

বিপ্রবী সংগ্রামে কোন কোন সময়ে অনুকুল অবস্থার তুলনায় প্রতিকূল 
অবস্থাই বেশি জোরদার হয়ে ওঠে । এই সময়ে প্রতিকূল অবস্থা হচ্ছে ছন্দের 
প্রধান দিক, অনুকূল অবস্থা হচ্ছে গৌণ দিক। কিন্তু বিপ্রবীদের প্রয়াসের 

মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থাকে ধাপে ধাপে অতিক্রম কর] সম্ভব নতুন অনুকূল 

অবস্থা! সৃষ্টি করাও সম্ভব। এমনি করে প্রতিকূল অবস্থার ব্দলে অগ্গকৃল অবস্থার 

হ্টী হয়। ১৯২৭ সালে চীন বিপ্রবের ব্যর্থতার পর এবং চীনের লালফৌজের 

দীর্ঘাভিযানের সনম্ব এটাই ঘটেছিল । বর্তমান চীন-জাঁপান যুদছ্ধেঃ চীন আবার 
একটা প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছে, কিন্ত আমরা এটা পরিব্তন করতে পারি এবং 

চীন ও জাপানের মধ্যেকার অবস্থা মূলগতভাবে, অন্কূল অবস্থা প্রতিকূণে 
হতে পারে, যদি বিপ্রবীর। ভুল করে। এইভাবে ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের 

বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয় । ১৯২৭ সালের পর দৃক্ষিণের গুরদেশগুলোতে যে 
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বিপ্রবী ঘাটি এলাকাগুলো। গড়ে উঠেছিল সবগুলোই ১৯৩৪ সালের মধো 
পরাজয় বরণ করে । 

আমর যখন পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই, অজ্ঞতা] থেকে জ্ঞানে উত্তরণের ছন্দের 

ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম খাটে । মার্কসবাদ পর্ধালোচনার একেবারে শুরুতে, 

মার্কমবাদী সম্পর্কে আমার্বের অজ্ঞত1 বা সামান্য পরিগয়ের সঙ্গে মার্কসবাদের 

জ্ঞানের ছন্দ দেখা দেয় । কিন্তু কঠোর অধ্যয়ণের ফলে অজ্ঞতাকে জ্ঞানে, 

সামান্য পরিচয়কে প্রভূত জ্ঞানে এবং মার্কসবাদ প্রয়োগে মন্ধত্বকে নিপুণতা় 
রূপান্তরিত কর! সম্ভব। 

কেউ কেউ মনে করে, কোন কোন ছন্দের বেলায় এই নিয়ম খাটে শা! 

যেমন, উতৎ্পাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পকের মধ্যেকার দ্বন্দে উৎপাঁদন-শক্তি 

হচ্ছে প্রধান দিক, তত্ব ও প্রয়োগের মধ্যেকার ছন্দে প্রয়োগ হ প্রধান দিক» 

অর্থ নৈতিক ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যেকার ছন্দে অর্থ তিক ভিত হচ্ছে 
প্রধান দিক, এবং তাদের পারস্পরিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না । এটা 

যাঞ্্িক বস্তবাদী ধারণ।, দ্বান্দিক বস্তবাদী ধারণ! নয় । এট] ঠিক যে, উৎপাদন- 
শক্তি, প্রয়োগ ও অর্থ নৈতিক ভিত্তি সাধারণতঃ মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা পালন 

করে। যে এটা অস্বীকার করেঃ সে বস্তবাদী নয় । কিন্তু এটাও ন্বীকার করতে 

হবে যে, বিশেষ অবস্থায় উৎ্পার্দন-সম্পর্ক, তত্ব ও উপরিকাঠামোও পর্যায়ক্রমে 

মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। যখন উৎ্পাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন 

ছাড়া উৎ্পাদন-শক্তির বিকীশলাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন উত্পাদন-সম্পর্কের 
পরিবর্তন মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। লেলিন যে সময় সম্পর্কে 
বলেছেন, “বিপ্রবী তত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে না”২২, তখন বিপ্লবী 

তত্বের সৃষ্টি ও প্রচাঁর মুখ্য ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে । যখন একটা 
কাজ ( যেটাই হোক না কেন ) কর। দরকার হয়ে পড়ে, অথচ কোন নির্দেশক 

পথ, পদ্ধতি পরিকল্পনা! বা কর্মনীতি থাকে না, তখন মুখ্য ও নির্ধারক বিষয় 

হচ্ছে একট নির্দেশক পথ, পদ্ধতি, পরিকল্পনা বা কর্মনীতি স্থির কর! । যখন 

উপরিকাঠামে। (রাজনীতি ও সংস্কৃতি প্রভৃতি ) অর্থ নৈতিক ভিত্তির বিকাশে 
বাধা দেয়, তখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার সাধনই মুখ্য ও নির্ধারক 
ভূমিকা নেয়। আমর] কি একথা বলে বস্তবাদ্দের বিরোধিতা করছি? না। 

কারণ, আমরা ম্বীকার করি যে, ইতিহাসের সাধারণ বিকাশে বস্তই 

মানদসিকতাকে নির্ধারণ করে, সামাজিক সত সামাজিক চেতনাকে নির্ধারণ 
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করে। “কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমর বস্তর উপর মানসিকতার প্রতিক্রিয়া, সামাজিক 

সত্তার উপর সামাজিক চেতনার প্রতিক্রিয়া, এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর 

উপরিকাঠামোর প্রতিক্রিয়াকেণ্ড স্বীকার করি--বস্ততঃ একথা আমাদের 
প্বীকাব করতেই হবে। এট] বস্তবাদকে লংঘন করে না, পক্ষান্তরে যাস্ত্রিক 

বন্ধবাদকে পরিহার করে এবং ছ্বান্ডিক বস্তবাদ্কে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে। 

দ্বন্দের বিশিষ্টতা পর্যালোচনায়, যদি না আমরা এই দুই ধরনেব্র অবস্থাকে 

__-একট! প্রক্রিয়ার প্রধান ও অগ্রধান ঘন্দ এবং একটা ছন্দের প্রধান ও অপ্রধান 

দিককে- পরীক্ষা করি, অর্থাৎ যর্দি না আমর এই দুই ধরনের স্বতন্ত্র চরিত্রকে 

পরীক্ষা) করি, তাহলে আমরা বিমূত্ততার মধ্যে ডুবে যাব, দ্বন্দকে মূত্তভাবে 
বুঝতে পারব না এবং তার ফলে ছন্দের সমাধানের সঠিক পদ্ধতি বের করতে 
পারব না। দ্বন্দের এই ছুই রকমের অবস্থার স্বতন্ত্র চরিত্র বা বিশিষ্টত] ছন্দের 

মধ্যেকার শক্তিগুলোর অসমতাই প্রকাশ করে। পৃথিবীতে কোন কিছুই 
অনাপেক্ষিকভাবে সমান বিকাশলাত করে না। আমাদের অবশ্বাই সম- 

বিকাশের তত্ব বা ভারসাম্যের তত্বের বিরোধিতা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে, 

ছন্দের এই মুত বুূপগ্লে। এবং বিকাশের প্রক্রিয়ায় ছন্দের প্রধান ও অপ্রধান 

দিকগুলোর পরিবত্তুনই পুরাতনকে সরিয়ে যে নৃতন আসছে, তার শক্তিকে 

প্রকাশ করে । ছন্বগুলোতে অসমতার বিভিম্থ অবস্থার, প্রধান ও অপ্রধান 

ছন্দ্বের এবং ছন্দের প্রধান ও অপ্রধান দিকের পর্যালোচনা এমন একটি গুরুত্ব- 

পূর্ণ পদ্ধতি, যার সাহায্যে বিপ্রবী রাজনৈতিক পার্টি রাজনৈতিক ও সামরিক 

ব্যাপারে তাব্র রণনীতিগত ও রণকৌশলগত কর্মনী তিগুলি নিভূপভাৰে নির্ধাপণ 
করতে পাবে । সমস্ত কমিউনিস্টকেই এ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে । 

৫। দ্বন্বের দিকগুলোর অভিন্নতা ও অংগ্রা 

ছন্দের সর্বঞজনীনতা ও বিশিষ্টতা উপলব্ধি করার পর আমাদের অবশ্যই 

দ্বন্বের দ্িকগুলোর অভিন্নতা এবং সংগ্রামের সমশ্তাটি পর্যালোচনা করতে হুবে। 

অভিন্থতা, এঁক্য, মিল, আস্তঃঅন্থপ্রবেশ (13050615605 5012), আস্তং- 

অন্তরে (1:9660961070690012), পরস্পর-নির্ভরশীলতা (ব। অস্তিত্বের জন্য 

পারস্পব্রিক নির্ভরতা ), আস্তঃসংযৌগ বা পরম্পর-সহযোগিতা--এনব তিন্ন 

ভিন্ন কথ! একই জিনিসকেই বোঝায় এবং নিম্নলিখিত ছুটি বিষয়ের প্রতি 

নির্দেশ করে £ প্রথম, একটা! বস্তর বিকাশের প্রক্রিয়ায় একটা ছন্দের ছুটি 
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দ্বিকের প্রত্যেকটির নিজস্ব অস্তিত্বের পূর্বশর্ত হিসাবে অপবটিকে প্রয়োজন 
এবং উভয়দিকই একক সম্ভার মধ্যে সহ-অবস্থান করে ; ছিতীয়, নিদিষ্ট অবস্থায় 
ন্বঘমান ছুটি দিকে প্রত্যেকটি নিজেকে তার বিপরীপটিতে রূপান্তরিত করে । 

এই হচ্ছে অভিন্নতার অর্থ । 

লেনিন বলেছেন : “ঘ্বন্বাদ্” হচ্ছে সেই শিক্ষা ঘা দেখিয়ে দেয় কেমন 

করে বিপরীতগুলো। অভিন্ন হতে পারে এবং হয়ে থাকে (কেমন করে পরিণত 

হয় )_-কোন্ অবস্থায় তারা অভিন্ন, নিজেদের একটা থেকে অন্তটাতে 
রূপান্তরিত করে চলে, মানুষের ধারণায় কেন এসব বিপরীতগুলোকে মৃত, 

অনড় বলে গ্রহণ না! করে বরং জীবস্ত, সর্তসাপেক্ষ, গতিশীল, নিজেদের একটা 

থেকে অন্যটায় রূপাস্তররত বলে গ্রহণ করতে হবে ।*২৩ 

এই অন্ুচ্ছেদর্টির অর্থ কি? 

প্রত্যেক প্ররক্রিয্লায় ছন্বমান দ্বিকগুনো পরস্পর থেকে আলাছা, পরস্পরের 

লাথে সংগ্রামরত এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে। বিশ্বের সকল বস্তর বিকাশের 

প্রক্রিয়ায় এবং মানুষের চিস্তাধারায় এই ছন্বমান দিকগুলো বিছ্মান থাকে» 

এব কোন ব্যতিক্রম নেই। একটি সরল প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র একজোড়া 

বিপরীত দিক থাকে, জটিল প্রক্রিয়ায় থাকে তার বেশি । এবং পর্যায়ক্রমে, 

বিপরীত জোড়াগুলোও পরুম্পরের সঙ্গে ছন্বরত। এইভাবেই বান্তব বিশ্বের 
দমস্ত বস্তু ও মানবিক চিস্তাধার! গঠিত হয় এবং এইভাবে তারা গতিশীল হয় । 

এমতাবস্থায়, অভিন্নত1 ব! এঁক্য বলে কিছুই থাকছে না, তাহলে কেমন করে 

অভিন্নতা বা এঁক্যের কথা বল! যায় ? 

ঘটনা হচ্ছে এই যে, কোন ছন্বমান দ্বিক একাকী থাকতে পারে না। 

বিপরীত দিকের অস্তিত্ব ছাড়া, প্রত্যেকটি দিক তার অন্তিত্বের শতই হাৰিয়ে 

বসে। ভেবে দ্বেখুন তো, কোন বস্তর বা মাছষের মনে কোন ধারণার কোন 

একটা ছন্বমান দিক কি দ্বাধীনভাবে থাকতে পাবে? জীবন না থাকলে 

মৃত্যু থাকত না, মৃত্যু না থাকলে থাকত না! কোন জীবন । 'উধ্ব+ না থাকলে 

«নিম থাকত না, “নিয়' না থাকলে, 'উধ্ব” থাকত না। হূর্তাগ্য না থাকলে 

সৌভাগ্য থাকত না, সৌভাগ্য না থাকলে থাকত ন! ছুর্ভাগ্য ৷ স্থবিধ! না 
থাকলে অন্থবিধা থাকত না, অস্থবিধা না থাকলে স্থবিধ! থাকত না । জমিদার 

না থাকলে কষকণ্প্রঙ্জা থাকত না, কৃষক-প্রজা! না থাকলে থাকত ন। জমিদার । 

বুর্জোয়াশ্রেণী না থাকলে সর্বহারাশ্রেণী থাকত না, সর্বহারাশ্রেণী না থাকলে, 
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খাকত না কোন বৃর্জোয়াশ্রেণী। জাতিসমূহের উপর সাত্রাজ্যবারদী নিপীড়ন 
না থাকলে উপনিবেশ বা আধাঁউপনিবেশ থাকত না, উপনিবেশ বা আধা 

উপনিবেশ না থাকলে থাকত ন1 জাতিসমুহের উপর সাত্রাজাবাদী নিপীড়ন 
সমন্ত বিপরীতগুলোই এই রকমের কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় একদিকে তারা! 
পরম্পর-বিরোধী, আবার অন্যদিকে তারা পরম্পর-সংযুক্ত, পরস্পব-অন্তর্ভেছ্য, 

পরম্পর-অন্ুপ্রবি্ই এবং পরম্পর-নির্ভরশীল। এই বৈশিষ্টাকেই বলা হয় 
অভিন্নতা। নির্দিষ্ট অবস্থায় সকল ছবন্বমান দ্িকগুলোর থাকে ভিন্নতার বৈশিষ্ট্য, 
তাই তাদের বল] হয় ছন্বমান। কিন্ত তার্দের অভিন্নতার বৈশিষ্ট্য থাকে, 

তাই তারা! পরস্পর-সংসুক্ষ । লেনিন যখন বলেন যে, দ্বন্ববাদ পধালোচন। 

করে “কেমন করে বিপরীতগুলো! হতে পাবে...অভিক্স,, তখন তিনি 
এটাই বুঝিয়েছেন। তাহলে কিভাবে তারা অভিন্ন হতে পারে? কারণ 

প্রত্যেকটি হুচ্ছে অপরটির অস্তিত্বের শত। এটাই হচ্ছে অভিন্নতার প্রথম 

অর্থ । 

কিন্ত দন্দ্মান দ্িকগুলোর প্রত্যেকটি অপরটির অস্তিত্বের শত, তাদের 

মধ্যে বয়েছে অভিন্রভা, এবং ফলম্বরূপ, তার একক সত্তীয় সহ-অবস্থান করতে 

পাবে-_-এটুকু বলাই কি খথেই? না, যথেষ্ট নয়। তাদের অস্তিত্বের জন্য 
পরম্পরের উপর নির্ভরতার সাথেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায় না, তার চেয়েও 

গুরুত্বপূর্ণ তাদের পারস্পরিক রূপান্তর । অর্থাৎ, নির্দিষ্ট অবস্থায় একটা বস্তর 

'অস্তনিহছিত দছন্বমান পিঁকগুলোর প্রত্যেকটি নিজেকে তার বিপরীতে রূপাস্তব্রিত 

করে, নিজের অবস্থানকে বিপরীতের অবস্থানে পরিবতিত করে । এটা ঘন্দের 

'অভিন্নতার দ্বিতীয় অর্থ । 

এখানেও অভিন্তা রয়েছে কেন? দেখুন, শাসিত সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবের 

মাধ্যমে শাসকে রূপাস্তরিত হয়, একদা যার ছিল কঠোর শাসক সেই বুর্জোয়া 

শ্রেণী ব্ূপাস্তরিত হয় শাসিতে এবং তাঁর বিপরীতের আদি অবস্থানে নিজের 

অবস্থানকে পরিবর্তন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইতিমধ্যে এট1 ঘটেছে, 

এবং ভবিষ্যতে সারা ছুনিয়াতেও তাই ঘটবে । যদি নির্দিষ্ট অবস্থায় বিপরীত- 
গুলির আন্তঃসংযোগ ও অভিন্নতা না থাকত, তাহলে এরকম পরিত্ন কেমন 

করে ঘটতে পারত ? 

আধুনিক চীনের ইতিহাসের একট! নির্দিষ্ট পর্যায়ে একটা নিদিষ্ট ইতিবাচক 
ভূমিকা পালন করেছিল কুওমিনতাউ। জেই কুওমিনতাউই ১৯২৭ সালের 
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পরে তার অস্তনিহিত শ্রেণীপ্রকৃতি এবং সাম্রাজ্যবাদের চাটুকারিতার দরুন 
€ এইগুলোই শর্ত ) একট! প্রতিবিপ্রবী পার্টিতে পরিণত হল । কিন্তু চীন ও 

জাপানের মধ্যে ছন্ব তীত্র হয়ে ওঠায় এবং কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রণ্টের নীতি 

গ্রহণ করায় ( এইগুলোই হচ্ছে শর্ত) কুওমিনতাঙ বাধ্য হযেছে জাপানের 

প্রতিরোধে সম্মত হতে। ছন্বমান বস্তসমূহ একটি অপরটিতে রূপান্তরিত হুয় এবং 
এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে নিদিষ্ট অভিন্থতা। 

আমর] যে কৃষি-বিপ্লব কার্ধকরী করেছি, তা ইতিমধ্যেই এমন একটি 

প্রক্রিয়ায় হয়েছে, যাতে জমির মালিক জমিদারশ্রেণী জমিহার1 শ্রেণীতে 

রূপান্তরিত হয়, আর যার! একদা তাদের জমি হারয়েছিল সেই কষকর1 জমি 

দখল করে বপাস্তর্িত হয় ক্ষর্দে মালিকে । এই প্রক্রিয়া আবার হবে । নিদি 

অবস্থায়, থাক এবং না থাকা, অর্জন কর এবং হারানে। পরস্পর-সংযুক্ত, উভয় 

দ্রিকেরই রয়েছে অভিন্নতা। সমাজতম্ত্রের অধীনে কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা 

রূপান্তরিত হয় স্মাজতাস্ত্রিক কৃষির যৌথ-মালিকানায় । সোভিয়েত ইউনিয়নে 

ইতিমধ্যে এট1 ঘটেছে, এবং ঘটবে সর্বত্র । বাক্তিগত সম্পত্তি থেকে সাধারণ 

সম্পত্তিতে পৌছানোর জন্ত রয়েছে একটা সেতু, যাকে দর্শনশাস্ত্ে বলা হচ্ছে 
অভিন্নতা, বা পরস্পরে বপাস্তর, বা আস্তঃঅন্ুপ্রবেশ । 

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব বা জনগণের একনায়কত্বকে সংহত করা হচ্ছে 

প্রকৃতপক্ষে এ একনাযকত্বের অবসানের জন্যঃ এবং সকল রাষ্্রব্যবস্থা৷ বিলুপ্ত হয়ে 

হয়ে যাবে সেই উচ্চতর স্তরে অগ্রগমনের মতো অবস্থা তৈরী করার জন্য । 

কমিউনিস্ট পাটির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশসাধন করা৷ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট 
পার্টি ও সমস্ত পার্টি ব্যবস্থারই বিলপ্তির অবস্থা তরী করার জন্য । কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বে একট বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠন করা এবং বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালন 

করা হচ্ছে প্ররুতপক্ষে যুদ্ধের স্থায়ী বিলুপ্তির অবস্থা তৈরী কবার জন্ত | এই 
বিপরীতগুলো যুগপৎ পরস্পরেপ্ পরিপৃরক । 

সকলেরই জানা আছে, যুদ্ধ ও শাস্তি নিজেদেরকে একে অন্যটিতে 

রূপান্তরিত করে। যুদ্ধ রূপাস্তরিত হয় শান্তিতে । যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 

রূপাস্তরিত হযেছিল যুদ্ধোত্তর শাস্তিতে, এবং এখন চীনের গৃহযুদ্ধ থেমে গিয়ে 

তার স্থানে এসেছে আভান্তরীণ শাস্তি । শাস্তি যুদ্ধে রূপাস্তারিত হয়। যেমন, 

১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা রূপাস্তরিত হয়েছিল যুদ্ধে, 

এবং বিশ্বশান্তি বর্তমান অবস্থা একট] দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধে রূপান্তরিত হতে পারে। 



কেন এমন হয়? কারণ শ্রেণীসমাজে যুদ্ধ এবং শাস্তির মতো দ্বন্বমান বস্ত্র 

নিদিষ্ট অবস্থার থাকে অভিন্নতা । 

হন্বমান সবকিছুই পরম্পর-সংযুক্ত । নির্দিষ্ট অবস্থায় তারা কেবল একক 

সত্তায় সহ-অবস্থানই করে না, পরস্ত অপর নির্দিষ্ট অবস্থায় তারা নিজেদের একে 
অন্যতে ব্ূপাস্তরিত করে । এটাই হচ্ছে দ্বন্দের অভিন্নতাঁর পূর্ণ "অর্থ । লেনিন 

যখন আলোচনা করেছেন--“কেমন করে বিপরীতগুলো অভিন্ন হয়ে থাকে 

(কেমন করে পরিণত হয় ),_-কোন্ অবস্থায় তাঁর] অভিন্ঃ নিজেদ্দের একটা 

থেকে অন্যটাতে রূপান্তরিত করে চলে”, তখন তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন । 

কেন “মানুষের ধারণায় এসব বিপরাতগুলোকে মুত, অনড় বলে গ্রহণ না 

করে বরং জীবন্ত, শতমাপেক্ষ, গতিশীপ, নিজেদের একটা থেকে অন্ঠটায় 

ক্ূপাস্তররত বলে গ্রহণ করতে হবে? কারণ বাস্তব বস্ত বা বিষয় ঠিক এই- 
ভাবেই বিরাজ করে আসল কথা এই যে, বাস্তব জিনিসে ছন্বমান দ্িকগুলোর 

এঁক্য কা অভিন্থত। মৃত ব। অনড় নয়, বরং তা জীবন্ত, শতাসাপেক্ষ, গতিশীল, 

ক্ষণস্থায়ী এবং আপেক্ষিক । নিদিষ্ট অবস্থায় প্রত্যেক ছদ্বমান দিক নিজেকে 

তার বিপত্রীতে রূপান্তরিত করে। মানুষের চিস্তাধারায়্ প্রতিফলিত হয়ে এটাই 

হয়ে দাড়ায় বস্তবাদী ঘন্ববাদের মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। কেবল অতীত এবং 
বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলি এবং তাদের সেবারদাস আধি- 

বিদ্যকেরাই মনে কৰে ঘে, বিপরীতগুলো! জীবন্ত, শরসাপেক্ষ, গতিশীল এবং 

একে অন্ততে রুপাস্তররত নয়, বরং মৃত ও অনড়। ব্যপক জনসাধারণকে 

প্রতারিত করার জন্য এ ভ্রাস্ত মত (81195) তারা সর্বদাই প্রচার করে, এবং 

এইভাবে তাদের শাদন টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে । কমিউনিস্টদের কর্তব্য 

হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল ও আধিবিদ্কের এই ভ্রান্ত মতকে খুলে ধরা, বস্তর অন্থ- 

নিহিত ছন্ববাদ্দকে প্রচার করা, এবং এইভাবে বস্তর রূপাস্তরকে ত্রান্থিত কর! 
এবং বিপ্রবের লক্ষ্যে পৌছানো । 

নিদিষ্ট অবস্থায় বিপরীতগুলোর অভিন্নতার কথা বলতে আমরা, বাস্তব ও 
মূর্ত বিপরীতগুলোকে এবং বিপরীতগ্তলোর একে অন্যতে বাস্তব ও মত্ত বূপাস্তর- 

কেই বোঝাই । পৌরাণিক কাহিনীতে বন্ধ রূপাস্তরের করা আছে, যেমন শান 

হ্থাই চিং গ্রন্থে সর্ষের সঙ্গে খুয়া ফুর দৌড় প্রতিযোগিতা২৪, হুয়াই নান জ্ঞু 
সংকলনে ঈ কতৃক নয়টি শ্র্ধকে তীর মেরে নামানো২৫, জী ইয়ে. চী উপন্যাসে 

-বানর-ঘেৰতার বাহাত্তর রকমের রূপ পরিগ্রহণ২৬, এবং লিরাও চাকই.চি ই৭ 
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নামক গ্রন্থে ভূতদের ও খেকশিয়ালদের মানুষের রূপ গ্রহণের বন্থ কাহিনী । 
এইসব পৌরাণিক কাহিনীতে বণিত বিপরীতগুলোর পরম্পরে ব্নপাস্তর মূর্ত ছন্দে 
প্রকাশিত মূর্ত রূপাস্তর নয়, এগুলো হচ্ছে বিপরীতগুলোর একে অন্যতে বনু 

জটিপ ও বাস্তব ব্ূপাস্তর হবার মানুষের মনে কল্পনায় সাজিয়ে তোলা শিশুহুলভ, 

অলীক ও মনগড়া ব্মপাস্তর । মার্কস বলেছেন £ “সমস্ত পুরণাকাহিনী কল্পনায় 

এবং কল্পনার মাধ্যমে প্রকৃতির শক্তিগুলোর ওপর প্রভৃত্ব ও আধিপত্য করে এবং 

তাদের রূপায়িত করে। তাই প্ররুত্তির শক্তিগুলোর উপর মান্গষের আধিপত্ 

প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ত৷ বিলুপ্ত হয়ে যায়।২৮ পৌরাণিক কাহিনীতে (এবং 

ছেলেভুলানেো গল্লেও )যে অসংখ্য ব্ূপাস্তরের কাহিনী রয়েছে, লোককে তা! 

আনন্দ দেয় এই জন্ত যে, সেগুলি প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের জয়লাভকে 

কল্পনায় রূপ দেয়। তা ছাড়া শ্রেষ্ঠ পুরাকাহিনীগুলির রয়েছে “চিরস্তন সৌন্দ্ধ, 
(মার্কসের ভাষায় ) কিন্তু পুরাকাহিনী মূর্ত ছন্বগুপির নিিষ্ট অবস্থার উপর 
ভিত্তি করে তৈরী হয়নি এবং এজন্য বাস্তবের বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন নয় । অর্থাৎ 

পুরাকাহিনী ব! ছেলেভূলানে৷ গল্পে একট] দন্বরত দ্বিকগুলোর কেবল কাল্পনিক 

অভিন্নতা রয়েছে, মূর্ত অভিন্নতা নয়। বাস্তব বূপাস্তরগুলোর অভিন্নতার 

বৈজ্ঞনিক প্রতিফলনই হচ্ছে মার্কসবাদী ছন্দবাদ। 
একটা ডিম মুরগীর ছানায় রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু একটা পাথর পারে 

না কেন? যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে অভিন্নত৷ রয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ ও পাথরের মধ্যে 

নেই কেন? কেন মানুষ কেবল শ্লানুষকেই জন্ম দিতে পারে, অন্য কিছুকে 

নয়? কারণ শুধু এই যে, কেবল নিদিষ্ট প্রয়োজনীয় অবস্থাতেই বিপরীতগুলোর 
অভিক্নতা থাকে । এই নিদিষ্ট প্রয়োজনীয় অবস্থা ছাড়! কোন অভিন্নতা থাকতে 

পারে না। 

কেন রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীর বুর্জোয়া' গণতান্ত্রিক বিপ্রব এ 

বছরেই অক্টোবরের সধহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত 
ছিল? আবার ফ্রান্দে বুর্জোয়। বিপ্রব কেন সামাজতান্ত্রিক বিপ্রবের সঙ্গে সরাসরি 

সংযুক্ত ছিল না, কেন :৮৭১ সালের প্যারী কমিউন২৯ ব্যর্থতায় পর্যবসিত 

হয়েছিল? অন্যদিকে, কেন মঙ্দোলিয়া এবং মধ্য এশিয়ার যাযাবর ব্যবস্থা 

প্রত্যক্ষভাবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে? কেন চীনের বিপ্রব পাশ্চান্ত্য 

দ্বেশগুলোর পুরানে! এতিহাসিক পথ গ্রহণ ছাড়াই এবং বুর্জোয়া একনায়কত্বের 
পর্যায় অতিক্রষ না করেই ধনতাস্ত্রিক ভবিষ্যৎ পরিহার করতে এবং সরাসরি: 
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সমাজতস্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পাবে? এর একমাঞ্জে কারণ হচ্ছে এ লময়েব 

মুর্ত অবস্থা । যখন কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় অবস্থা বিস্মান থাকে, তখন, 
বন্ধর বিকাশের প্ররক্রিয়াস্ম কতকগুলে! দ্বন্দের উদ্তৰ ঘটে এবং তদুপরি সেগুলোর 

মধ্যে নিহিত বিপরীতগুলো। পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয় এবং পরম্পরে 

রূপান্তরিত হয় । অন্যথায় কোনকিছুই সম্ভব হয় না। 

এটাই অভিন্নতার সমস্তা। তাহলে সংগ্রাম কি? অভিন্নতা ও সংগ্রামের 
মধ্যে সম্পর্ক কি? 

লেনিন বলেছেন : বিপরীতের এক্য ( মিল, অভিন্নতাঃ সমক্রিয় ) হচ্ছে 

শর্তসাপেক্ষ, সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী এবং আপেক্ষিক । পরস্পরব্যতিবেকী 

বিপরীতগুলোর সংগ্রাম অনাপোক্ষক, ঠিক যেমন বিকাশ ও গতি 
অনাপেক্ষিক ৩০ 

এই অনুচ্ছেটির অর্থ কি? 

সকল প্রক্রিয়ার আছে শুরু ও শেষ, সকণ প্রক্রিয়া নিজেদের একে অন্যতে 

রূপাস্তত্রিত করে । সকল প্রক্রিয়ার স্থায়িত্ব আপেক্ষিক, কিন্তু এক প্রক্রিয়া 

থেকে অন্য প্রক্রিয়া রূপান্তরের মধ্যে আত্মপ্রক্তাশকারী পরৰিব্তনীয়তা 

অনাপেক্ষিক । 

সকল বস্তর মধ্যে গতির ছুটি অবস্থা আছে-_-আপেক্ষিক নিশ্চলতা এবং 

স্জমান পরিবর্তন । ছুটোই বস্বর মধ্যে নিহিত ছুটি প্রতিতবন্্ী উপাদদানের 

মধ্যেকার সংগ্রাম থেকে উদ্ভৃত। যখন বস্তুটি গতির প্রথম অবস্থাটিতে থাকে, 
তখন তার পরিমাণগত পস্কিব্ন ঘটে, গুণগত নয়, কাজেই মনে হয় সে 

আশাতঃ নিশ্চল অবস্থায় রয়েছে । যখন বস্তুটি গতির দ্বিতীয় অবস্থাটিতে 

থাকে, তার আগেই প্রথম অবশ্থাটির পরিমাঁণগত পরিবর্তন কোন্ চরম বিন্দুতে 
পৌছে যায় বস্তর একক সত্তার বিয়োজন ঘটায় এবং অবিলম্বে একটা গুণগত 

পরিবর্তন উদ্ভূত হুয়। ফলে তার দৃশ্ঠমান পরিবর্তন ঘটতে দেখ ঘায় । আমরা 
প্রাত্যহিক জীবনে এঁক্য, সংহতি, সংযুক্তি, সামপ্শ্ট, সমতা, অচলাবস্থা, 

বন্ধাবস্থা, নিশ্চলত।, স্স্থিতি, ভারসাম্য, জমাট অবস্থা ও আকর্ষণ ইত্যার্ছি 

দেখতে পাই। এগুলি সবই হুচ্ছে পরিিমাণগত পরিবর্তনের অবস্থায় বস্তসমূহের 

বাইরের চেহারা । অন্যদিকে, এীক্যের বিয়োজন অর্থাৎ এ সংহতি, সংযুক্তি, 

লামগ্রশ্, সমতা, অচলাবস্থা, ব্ন্ধাবস্থা, নিশ্চলভা, সুস্থিতি, ভারসাম্য জমাট 

অবস্থা ও আকর্ষণের ধ্বংস এবং প্রত্যেকটির বিপরীতে পরিবর্তন-_-এ সবই হল 
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গুনগত পরিবর্তনের অবস্থায়, একটি প্রক্রিয়া থেকে অন্য প্রক্রিয়ায় ব্বপাস্তরকালে 

বস্তর বাইরের চেহারা । বস্ত সবদ্দাই নিজেদেরকে গতির প্রথম অবস্থা! থেকে 

দ্বিতীয় অবস্থায় রূপীস্তরিত করে চলেছে, আর উভয় অবস্থাতেই বিপরীতগুলোর 

সংগ্রাম চঙ্গছে, এবং ছন্দের মীমাংস! হচ্ছে দ্বিতীয্স অবস্থার মধ্যে দিয়ে । এজন)ই 

আমরা বলি যে, বিপরীতগুলোর এঁক্য হচ্ছে শ্তসাপেক্ষ, অস্থায়ী ও আপেক্ষিক, 
আর পরস্পর-ব্যতিরেকী বিপরীতগুলোর সংগ্রাম হচ্ছে অনাপেক্ষিক | 

উপরে আমর! যখন বলেছিলাম যে, যেহেতু তাদের মধ্যে রয়েছে অভিন্নতা, 
অতএব ছুটি বিপরীত জিনিস একক সততায় সহ-অবরশ্থান করতে পারে এবং 

নিজেদের পরম্পরে রূপাস্তরিত করতে পারে, তখন আমরা শরতাধীনতার কথাই 
বলেছিলাম । অর্থাৎ, নির্দি্ই অবস্থায় ছুটি দ্বন্দমান গ্িনিম এঁক্যবদ্ধ হতে পারে 

এবং পরস্পরে র্ূপাস্তরিতও হতে পারে । কিন্তু এসব অবস্থা অনুপস্থিত থাকলে 

তারা! একট ছন্দে প্রবৃত্ত করতে পারে ন।, তারা সহ-অবস্থান করতে পাবে 

না এবং নিজেদর পরসম্পরে বূপাস্তবিত করতেও পাঁরে না। বিপরীতগুলোর 

অতিন্নত। কেবল নিদিষ্ট অবস্থায় বিস্যমান থাকে বলেই আমর! বলেছি অভিন্নত] 

শত্সাপেক্ষও আপেক্ষিক । এর সঙ্গে আমর! আরও বলি যে, বিপরীতগুলোর 

মধ্যে সংগ্রাম একট। প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবহমান এবং একট! 

প্রক্রিয়াকে অপর একট! প্রক্রিয়ার রূপান্তরিত করে, এই সংগ্রাম সর্বব্যাপী, এবং 

এন্জন্াই শত্তহীন ও অনাপেক্ষিক | 

শর্তসাপেক্ষ ও আপেক্ষিক অভিন্নত এবং শর্তহীন ও অনাপেক্ষিক দংগ্রাষের 

সমন্বয় সকল বস্ততে বিপরীতগুলোর গতিকে রূপ দেয়। 

আমরা চীনার। প্রায়ই বলে থাকি, 'ষেপব জিনিস পরম্পর-বিরোধী তার! 

পরস্পরের পরিপূর্বক 1৮৩৯ অর্থাৎ পরস্পর-বিরেধী জিনিনের অভিন্নত1 রয়েছে । 
এই উক্তি হচ্ছে ছন্ববাদী এবং অধিবিষ্ভার বিরোধী | “পরস্পর-বিরোধী” বলতে 

কুটি প্রতিঘন্্ী দিকের পারম্পরিক বর্জন বা সংগ্রামকে বোঝায় । 'পরম্পবের 

পরিপূরক মানে নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রতিঘন্বী ছুটি সংযুক্ত হয় এবং অভিন্নতা 
অর্জন করে । অধিকন্ত, অভিম্নতার মধ্যেই সংগ্রাম নিহিত এবং সংগ্রাষ ছাড়া 

কোন অভিন্নতা থাকতে পারে না। 

অভিন্নতার মধ্যে রয়েছে সংগ্রাম, বিশিষ্টতার মধ্যে রয়েছে সর্বজনীনতা। 

এবং ম্বতঙ্থ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সাধারণ বৈশিষ্ট্য । লেনিনের ভাবায়, 

«...আপেক্ষিকের মধ্যে রয়েছে অনাপেক্ষিক”৩২ | 



৬। দ্বন্দ বৈরিভার স্থান 

বিপরীতগুলোর সংগ্রামের প্রশ্নটির মধ্যে বৈরিতা কি_-এই প্রত্মটিও. 

অস্তভূক্ত। আমাদের জবাব হচ্ছে; বৈরিতা বিপরীতগুলোর সংগ্রামের 
একট! রূপ, কিন্তু একমাত্র রূপ নয় । | 

মানব ইতিহাসে শ্রেণী-বৈরিত! থাকে বিপরীতগুলোর সংগ্রামের একটি, 

বিশেষ প্রকাশ রূপে । শোষকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীতর মধ্যেকার দ্ন্থকে 

বিবেচনা করুন। এইসব দ্বন্থমান শ্রেণীগুলি বছুদিন একই সমাজে সহ- 
অবস্থান করে-_সে সমাজ দাসসমাজ, সামস্তনমাঞজজ বা ধন্তান্্রিি সমাজ যাই 

হোক ন1 কেন--এবং তার পরম্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিন্তু শ্রেণী 

ছুটির মধ্যেকার ছন্ব একট নিদিষ্ট শুরে উন্নীত হওয়ার পরই কেবল প্রকাশ্য 

বৈরিতার রূপ নেয় এবং বিপ্রবের দিকে বিকাশলাভ করে । শ্রেণীবিভক্ত. 

সমাজে শাস্তি থেকে যুদ্ধে রূপাস্তরে ক্ষেত্রেও একথ! খাটে । 

বিস্ফোরিত হওয়ার পূর্বে বোম! একটা একক সত্তা, মার মধ্যে বিপরীতগুলো। 

নিি্ই অবস্থায় সহ-অবস্থান ক্চে। বিস্ফোরণ 'তখনই ঘটে যখন একটা নৃতন 
অবস্থা, জ্বলন দেখা দেয়। যেসব প্রাকৃতিক ব্যাপার চূড়ান্ত পধারে পুরানো 

ছন্দের সমাধান এবং নৃতন বস্ত স্থ্টির জন্য প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেয়, লেই 
সবগুলোতেই অনুরুপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। 

এ বিষয়টি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এছ্বারা আমর বুঝতে পারি, 

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ অপরিহার্য, যুদ্ধকে বাদ দিয়ে 

সমাজ বিকাশের দ্রত-অতিক্রমণ সম্পন্ন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকে 

উৎখাত কর] অসম্ভব, অর্থাৎ জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাও 

অসম্ভব। সমাঁজবিপ্রব অপ্রয়োজনীয় ও অপম্ভব_প্রতিক্রিয়াশীলদের এই 

শঠতাপূর্ণ অপপ্রচারের স্বরূপ কমিউনিস্টদেরকে উদ্ঘাটন করে দিতেই হবে 

এবং দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবে সমাজবিপ্রবের মার্কসবাদী লেনিনবাধী তত্বকে, 

ঘাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, সমাজবিপ্রব শুধু একান্ত প্রপ্নোজনীয়ই 

নয়, সম্পূর্ণ সম্ভবও বটে এবং এটি এয়ণ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, যা ইতিমধ্যেই 

মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়যান্রার দ্বার! 

প্রমাণিত হয়ে গেছে। 
কিন্ত বিপরীতগুলোর প্রত্যেক নিদিষ্ট সংগ্রামের পরিস্থিতিকে আমাদের 

অবশ্যই মুর্তভভাবে পর্যালোচনা করতে হবে এবং সবকিছুতেই উপরে আলো চিত. 
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স্থন্রে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করা চলবে না ছন্দ ও সংগ্রাম হচ্ছে সর্বব্যাপী ও 
খ্ুব। কিন্ত ছন্দের মীমাংসার পদ্ধতি, অর্থাৎ সংগ্রামের রূপ ছন্দের প্রকৃতির 

বিভিন্নতার জন্য ভিন্ন বুকম হয়। কোন ছন্দে বুয়েছে প্রকাশ্য বৈরিতা, 

অন্যগুলোতে তা নেই। বরস্তর নির্দিষ্ট বিকাশছ্গুসারে কোন কোন ছঘন্থ ঘা 

শুরুতে ছিল অবৈরী, কিন্ত পরে তা বৈরী দ্বগ্ডে বিকাশলাভ করে । আবার 
কোন কোন ঘণ যা শুরুতে ছিল বৈরী, কিন্ত পরে তা অবৈরী ঘন্ব বিকাশলাভ 

করে। 

পূর্বেই উল্লেখ কর হয়েছে, ষতর্দিন শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে ওতঘ্িন 
কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার নিত্ল ও তুল চিন্তাধারার ছন্ পার্টির ভেতবে 

শ্রেণীদ্বন্দের প্রতিফলন । গোড়ার দিকে, বা কতকগুলি প্রশ্বে, এই ধরনের ছম্ব 

সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বৈরী রূপে প্রকাশ নাও করতে পারে। কিন্ত শ্রেণী- 

গ্রামের বিকাশের সাথে সাথে সেও বুদ্ধি পেতে পারে এবং বৈরী হয়ে 
ধাড়াভে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 
আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, লেনিন ও ভ্তালিনের সঠিক চিস্তাধারা এবং উট্স্কিত৩ 
ও বুখারিন- প্রমুখের ভুল চিস্তাধারার ছন্দ গোড়ার দিকে বৈরী রূপে আত্মপ্রকাশ 
করেনি, কিন্ধক পরে এ ছন্দ বৈরী হয়ে দীড়ায়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 

ইতিহাসেও অগ্ুরূপ ঘটনা আছে । আমাদের পার্টির অনেক কমরেভের 

সঠিক চিন্তাধারা এবং ছেন তু-পিউ ও চাং কুও-থাও প্রমুখ ব্যক্তিদের তুল 
চিন্তাধারার ঘন্ব গোড়ার দিকেও টরী রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, কিন্তু পরে 

তা রী হয়ে দাড়ায় । বর্তমানে আমাদের পার্টির মধ্যে সঠিক ও বেঠিক 

চিন্তাধারার ছন্দ বৈরী রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, এবং যে কমরেডর। তুল 

করেছেন তারা যদি ভুল লংশোধন করতে পারেন, তাহলে এ ছম্ছ ৈরিতায় 
পরিণত হবে না । এজন্য, পার্টকে অবশ্যই একদিকে তুল চিস্তাধারার বিরুদ্ধে 

কঠিন সংগ্রাম করতে হবে, এবং অন্যদিকে কমরেডরা ভূল করেছেন তীদের 

সচেতন হনে ওঠার জন্য যথেষ্ঠ সুযোগ দ্বিতে হবে। এমতাবস্থায়, অতিরিক্ত 

লংগ্রাম স্পষ্টত:ই ঠিক হবে না। কিন্ত ধার! ভুল কবেছেন তার! যদি তুলগুলে! 
আকড়ে থাকেন এবং সেগুলে। বাড়িয়েই চলেন, তাহলে এ ছন্দের বৈরিতায় 

পরিণত হবার সম্ভাবনা! রয়েছে । 

অর্থনীতির দিক দিয়ে, ধনতান্ত্রিক সমাজে, যেখাঁনে বুর্জোয়া-শাসনাধীন 

শহর গ্রামাঞ্চলকে নির্মমভাবে শোষণ করে এবং চীনে কুওমিনতাঙ শাসিভ 
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এলাকার, যেখানে বিদেশী সাম্রাঙ্যবাদ ও চীন] বৃহৎ যুতহুদ্ছি বুর্জোয়াশ্রেঈর 

শাসনাধীন শহর চন বর্ততার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলকে শোষণ করে-_শহর ও 

গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার ঘন্ব একটা প্রচণ্ড বৈরী দবন্ব। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক 

দেশে এবং খআমাদের বিপ্রবী ঘাটি এলাকায় এই বৈরী ঘন্ঘ অবৈরী ছচ্ছে 

রূপাস্তরিত হয়েছে, এবং যথন সাম্যবাদী সমাজে পৌছানে। যাবে তখন এই ছন্থ 
বিলুগ্ধ হয়ে যাবে । 

লেনিন বলেছেন, «বৈরিতা৷ ও ছন্দ মোটেই 'এক ও অভিন্ন নয় । মমাজ- 

তস্ত্রে অধীনে, প্রথমটার বিলুপ্তি ঘটবে, কিন্তু দ্বিতীয়ট| থাকবে 1৩৪ অর্থাৎ 
বৈরিতা হচ্ছে বিপরীতগুলোর সংগ্রামের একট! রূপ, কিন্তু একমাত্র রূপ নয় । 

বৈরিতার শ্যত্রকে সর্বত্র নিবিচারে প্রয়োগ করা বায় না। 

৭। উপসংহার 

আমরা এখন সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলতে পারি । বস্তর মধ্যে ছন্দের 

নিয়ম, অর্থাৎ বিপরীতের মধ্য এক্যের নিয়ম হল প্রকৃতি ও সমাজের মৌলিক 

নিয়ম, এবং এজন্য তা চিস্তারও মৌলিক নিয়ম | এটা অধিবিস্তার 
বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী । এটা মানবিক জ্ঞানের ইতিহাসে এক বিরাট বিপ্লবের 

পরিচায়ক | ছ্বান্দবিক বস্তবাদ অনুযায়ী বাস্তবতঃ বিরাজমান বস্তর এবং 

অনোগত চিন্তার সমস্ত প্রক্রিয়ায় ছন্দ বিদ্বান, এবং কল প্রক্রিয়ার শুরু থেকে 

শেষ পর্যস্ত প্রবাহমান । এট] হচ্ছে দ্বন্দের অর্বজনীনতা ও অনাপেক্ষিকতা। 

প্রত্যেক ছন্দের এবং তার প্রত্যেকটি দিকের রয়েছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য । এটা 

হচ্ছে ছন্দের বিশিষ্টতা ও আপেক্ষিকতা । নির্দিষ্ট অবস্থায় বিপরীতগুলোর 
থাকে অভিন্রতা। কাজেই তার! একক সততায় সহ-অবস্থান করুতে পাবে এবং 

প্রত্যেকে নিজের বিপরীতে পরিণত হতে পারে । এটাই আবার ছন্দের 

বিশিষ্টতা ও আপেক্ষিকতা। কিন্তু বিপরীতগুলোর সংগ্রাম বিরামহীন । যখন 

বিপরীতগুপো। স্হ-অবস্থান করছে, বা যখন তারা নিজেদের পরস্পরে রূপানস্তব্রিত 

করছে, উভয় সময়েই সংগ্রাম চলতে থাকে, এবং যখন তার] নিজেদের পরুস্পরে 

রূপাস্তারিত করছে, তখন এটা বিশেষভাবে ম্পছ্ হয়ে ওঠে । এটাই, হচ্ছে 

আবার ছন্দের সর্বঙঞনীন্তা ও অনাপেক্ষিকতা। ছন্বের বিশিষ্টত। ও আপেক্ফি- 

কতা পধালোচনায় আমাদের অবশ্যই প্রধান ও অপ্রধান ছ্বদ্বের মধ্যে এবং 

একটা ছন্দের মুখ্য দ্দিক ও গৌণ দিকের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি মনৌযোগ দিকে 
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হবে। দ্বন্দের সর্বজনীনত1 ও ছন্দের মধ্যেকার বিপরীতগুলোর সংগ্রাঞণ 

পর্যধালোচন1! করার সময় আমার্দের অবশ্ঠই সংগ্রামের বিভিন্ন রূপের মধোকান' 

পার্থক্যের পাতি মনোযোগ দিতে হবে, অন্যথায় আমব্রা ভূল করব। ঘদ্দি, 

পর্যালোচনার মাধ্যমে, আমরা উপরিবণিত মূল বিষয়গুলোর প্রকৃত উপলব্ধি 
অর্জন করতে পারি, তাহলে আমরা মতান্ধ চিন্তাধারা ধ্বংস করতে সক্ষম হুব, 

যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মুলনীতির পরিপন্থী এবং আমাদের বিপ্লবী 
আধর্শের পক্ষে ক্ষতিকর । এবং আমাদের অভিজ্ঞ কমরেডরা তাঁদের অভিজ্ঞ- 

তাকে নীতিতে বিস্স্ত করতে পারবেন এবং অতিজ্ঞতাবাদী ভুলের পুনরাবৃত্তি 

প্রহার করুতে সক্ষম হবেন। এগুলো হচ্ছে ছন্দের নিয়ম সম্পর্কে আমাদের 

পর্ধাপোচন। থেকে লব্ধ কয়েকটি সহজ সিদ্ধান্ত । 
















